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Známe Karla IV.?
O Karlovi IV. teď slýcháme ze všech stran a ne vše,
co slyšíme, vidíme nebo co je psané, je věrohodné. Lidé jej znají především z portrétu Jana Očka
z Vlašimi, ale to vše je idealizace, protože Karel IV. byl
v mládí bouřlivý turnajník, jeho tvář byla plná šrámů,
měl křivý nos, jizvu u kořene nosu, víme, že koncem
roku 1350 zažil nejtěžší zranění, kdy byl málem zabit, měl přeraženu čelist a v podstatě zlomen vaz.
Jeho mladická povaha se pak změnila ve vážnější
a odpovědnější přístup k životu. Nevíme ale, co se
mu honilo hlavou. Nevěřme tomu, že Karel IV. znal
alchymii, esoteriku, že se zabýval tajnými naukami.
Na to neměl čas. A také to v jeho době nebylo hlavním proudem intelektuálním myšlení, to přišlo až
s renesancí. Můžeme jen zpětně z některých činů
Karla IV. usuzovat, že byly vedeny diplomatickou
rozvahou, moudrostí a také vírou.
Pod tím, že byl Karel IV. vzdělaný, si dnes lidé představují něco jiného, než byla skutečnost středověku.
Karel měl nadání na jazyky, naučil se nejprve česky
(i když to pak zapomněl), francouzsky, italsky a německy a nakonec zase česky, všemi těmito jazyky
vládl slovem i písmem. A nebylo vůbec obvyklé,
aby král uměl číst a psát. Karel IV. uměl sepsat jednoduché práce, můžeme jej považovat za průměrného kazatele i spisovatele, i když nemůžeme jeho
vzdělání přeceňovat. Celý život měl Karel IV. velkou
lásku ke knihám. Ale není to jako dnes, kdy máme
doma stovky knih, středověký vzdělanec měl 10 až
20 rukopisů a další knihy si půjčoval. Rádi bychom
měli všechny výpůjční lístky Karla IV. z knihovny,
ale nemáme. Víme o dvou či třech knihách, které
si půjčil z knihovny metropolitní kapituly. Půjčil si
překlad koránu do latiny - zřejmě jej tedy zajímalo,
jak vypadá hereze a co vlastně muslimové hlásají.
A dvě z půjčených knih byly antifonáře, tedy liturgické knihy, které si zřejmě půjčil ne kvůli obsahu, ale
kvůli iluminacím, protože měl velký vztah k umění.
A víme, že je dlouho nevracel: v inventáři z jednoho
roku je napsáno „antifonář má císař“ a o pár let později „ antifonář má stále císař“. Karel si jako císař byl
vědom toho, že je pán světa. Očekával dary. A když
se mu líbila nějaká kniha, tak si ji půjčil a nevracel ji.
Měl cílevědomé představy o tom, jak má vypadat
jeho království a řadu věcí stavěl na biblických základech. Už v mládí při pobytu ve Francii se setkal
s relikviemi a úctou k nim. Nejcennější relikvie byly
uloženy v Saint Chapell, kde je Karel mohl vidět při
slavnostech i soukromě je uctívat, zblízka zde mohl
vidět i francouzskou královskou korunu. A první relikviář, který pak Karel vytvořil, byla jeho vlastní česká koruna. Je výjimečná tím, že je relikviářová a jejím
majitelem je sv. Václav, proto se jí také říká svatováclavská. Karel IV. ji po dohodě s papežem věnoval na
hlavu sv. Václava a každý český král si ji jen půjčoval,
nesměl ji prodat ani zastavit.
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Jednou z relikvií ve sbírce Karla IV. byl zlomek rukopisu evangeliáře, o kterém se tvrdilo, že jej napsal
sv. Prokop. Asi skutečně pocházel ze Sázavského
kláštera, z 11. století. Je to jeden z nejstarších cyrilicí
psaných rukopisů. Karel IV. měl tento spis ve své sbírce a pak jej odevzdal klášteru Na Slovanech. Ten byl
jedním z prvních, který Karel IV. založil. Pozval sem
mnichy z Chorvatska, které poznal pravděpodobně
během své cesty do Benátska kolem roku 1337. Když
jim věnoval rukopis sv. Prokopa, připsali k němu
svou hranatou hlaholicí další čtení z evangelia, aby
to byla použitelná kniha a používala se skutečně až
do husitské doby. Když pak husité hledali později
podporu v cizině, jedno poselstvo s sebou do Cařihradu vzalo právě tento evangeliář jako důkaz, že
jsme vyšli z pravoslavných kořenů. Rukopis tam zanechali a v 16. století jej objevil francouzský kardinál.
Domníval se, že jde o rukopis ve starodávném jazyce a odnesl jej do Remeše. Každý nový francouzský
král zde při korunovaci přísahal na nejstarší biblický
rukopis, za který zde považovali toto, tzv. remešské,
evangelium. Francouzští králové mezi 16. a 18. stoletím tak přísahali na slovanský rukopis částečně ze
Sázavského a částečně Emauzského kláštera. A tento poklad má původ ve sbírce relikvií Karla IV.
Od roku 1353 začal Karel IV. relikvie sbírat systematicky, už nečekal na dary. Někteří historici tomu říkají
razie za relikviemi. Ve středověku se věřilo, že ostatky
světců mají moc, zejména ostatky Utrpení Páně, tedy
předměty, které se dotýkaly krve nebo bolestí Ježíše
Krista. Věřilo se, že je to nejsilnější heraldický atribut. Karel IV. se domníval, že když vybuduje relikviář
ostatků Utrpení Páně, vytvoří tak ochranné znamení
pro české království. V úpornosti a cílevědomosti,
s jakou se věnoval shromažďování relikvií, můžeme
vidět to svaté nadšení. Asi už nikdy jsme takového
panovníka neměli a ani v dějinách Evropy takový
panovník a sběratel relikvií nebyl.
PhDr. Libor Gottfried, historik,
archivář Národního archivu
Foto na titulní straně: Zákoník Majestas Carolina,
který Karel IV. vytvořil s pomocí právníků, byl na
svou dobu velmi moderní a týkal se třeba i ochrany lesů apod. Čeští šlechtici si však nechtěli nechat
zasahovat do svých soudních pravomocí a tak zemský sněm tento zákoník neschválil. Byla to tehdy,
v roce 1355, první velká porážka Karla IV., kterou ovšem nemohl připustit, a tak rozhlásil, že zákoník bohužel shořel. Neshořel, zachovaly se latinské opisy
i český překlad. A mezi menšími hrady v královském
majetku, které mohly být někdy zastaveny (na rozdíl
třeba od Karlštejna, který zastaven být nesměl), najdeme i Mincheleins, tedy Mníšek. Ačkoliv hrad zde
byl nepochybně dříve, jde o první písemnou zmínku
o našem městě.
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Zprávy z radnice

ZPRÁVY z rady města

Slovo starosty

Rada města
l vybrala nabídku firmy Eurotender s. r. o. na zadávací řízení pro veřejnou zakázku na dodavatele stavby Pavilonu;
l schválila rozpočtové opatření č. 1/2016;
l souhlasila s podáním žádosti o účelovou dotaci na hasičskou zbrojnici JSDH Mníšek pod Brdy;
l vzala na vědomí inspekční zprávy ČŠI z MŠ Nová a MŠ 9. května
a uložila ředitelkám těchto škol informovat radu města o provedených nápravných opatřeních;
l souhlasila s námitkami obyvatel zóny 12B uvedenými v otevřeném
dopise a pověřila starostu města, jako pověřeného zastupitele pro úz.
plán, projednáním tohoto dopisu na komisi pro ÚP a odpovědí občanům a uložila komisi zkontrolovat návrh ÚP ve smyslu připomínek
otevřeného dopisu pisatelů;
l souhlasila se zasíláním reklamních sdělení v systému SMS Infokanál s tím, že cena za 1 rozeslanou SMS zprávu je 1 Kč včetně DPH, kterou hradí žadatel;
l souhlasila s návrhem kupní smlouvy na pozemky pod trafostanicemi mezi Městem a ČEZ Distribuce a. s. za 138 750 Kč a doporučila
věc k projednání do ZM;
l souhlasila s výsadbou 3 ks ovocných stromů na pozemku města
v k. ú. Rymaně, kterou provede David Formánek svépomocí; souhlasila s pokácením suchého smrku u objektu ZŠ Komenského 420;
l vzala na vědomí hospodářský výsledek MŠ 9. května za rok 2015
ve výši 199 054,79 Kč (včetně grantu od firmy IBM Kč 49 500 Kč na
vybavení zahrady detašovaného pracoviště) a hospodářský výsledek
ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886 ve výši Kč 63 306,50 (včetně
daru od firmy IBM Kč 49 000 na financování projektu „Seznamujeme
se s Českou republikou“);
l vybrala společnost MANSIO v. o. s. jako dodavatele „Evaluace ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“;
l vybrala společnost Česká spořitelna a. s. jako vítěznou v soutěži o úvěr pro financování výstavy Pavilonu a doporučila ZM schválit
a uzavřít úvěrovou smlouvu s touto společností;
l souhlasila s přispěním 5 000 Kč na provoz Protialkoholní záchytné stanice v Příbrami a zapracováním této částky do rozpočtového
opatření;
lu
 ložila OKS ve spolupráci s redakční radou zadat vypracování designové studie Zpravodaje městečka pod Skalkou, která bude sloužit jako podklad pro modernizaci grafického vzhledu zpravodaje
a bude součástí jeho nové koncepce (náklady na studii nepřesáhnou
částku 10 000 Kč);
l souhlasila s plánovanou stavbou altánu na pozemku za Domovem
pro seniory;
l nesouhlasila s předloženou dokumentací pro územní řízení pro
stavbu Golf hotelu Mníšek pod Brdy na pozemku č. parc. 1704/8
v k. ú. Mníšek pod Brdy a dalších z důvodu nevyřešeného připojení na
veřejnou komunikaci a upozornila stavebníka, že stavba se nachází
v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje; souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení
a se stavbou Polyfunkčního objektu Pražská na pozemcích 70/1; 73;
69, k.ú. Mníšek pod Brdy;
l souhlasila se zněním a uzavřením Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce a Smlouvy o provedení auditu mezi Městem
a auditorem Ing. Jaroslavem Trávníčkem.
Kompletní usnesení Rady města jsou na www.mnisek.cz.

V obchodní zóně přibude KiK a další krámky
Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí,
dnes mám pro Vás horkou novinku - dobrou zprávu,
která se týká obchodní zóny u Billy. Projekt výstavby prodejny KiK
se po delší odmlce opět rozjíždí. Investor má zájem postavit podobnou prodejnu, jako je na Dobříši vedle Lidlu. Obchodní zóna by
se dále rozšířila o dva nové obchody, ale v budoucnu by tu mohly
být prodejny čtyři. První z nich bude diskontní prodejna oděvů KiK
a o druhé zatím není rozhodnuto. Bude záležet na tom, co Mníšek
potřebuje a co by se tu nejlépe uplatnilo. Máte tedy jedinečnou
příležitost ovlivnit, co tu bude za obchod. Své nápady můžete psát
přímo mně nebo na e-mail mesto@mnisek.cz. Můžete napsat také
na facebookový profil města nebo se zapojit do diskuse na městském webu. Určitě je to zajímavé téma a dobrá příležitost něco
ovlivnit. Osobně si myslím, že velmi vhodná by byla lékárna, prodejna zahradní techniky nebo nějaká vhodná náhrada za Wervu.
Vaše postřehy a nápady předáme investorovi a je dost možné, že
budou využity.
Rád bych moc poděkoval organizátorům Brdského kosa, protože
připravit takto velkou akci je dost náročné. Děkuji Tereze Středové,
Miloši Navrátilovi i chlapům z technických služeb města. Na soutěži si zazpívala více než stovka dětí a přišlo na dvě stě rodičů. Děkuji
základní škole, která poskytla prostory tělocvičny. Vládla tu skvělá
atmosféra a všichni si soutěž užili. Při této příležitosti mohu jen říct,
že se těším na nový pavilon a nový sál, který bude určen právě pro
tyto účely. Uvítáme v něm v budoucnu právě aktivity základní školy, různých spolků a základní umělecké školy. Děkuji také porotě:
Zoře Jandové, Kateřině Šildové, Markétě Zdeňkové a Milanu Hermanovi. Obrovský dík patří i školní jídelně, která se naprosto skvěle
postarala o všechny účastníky soutěže Brdský kos a navařila skvělé
jídlo. Za poslední rok se školní jídelna a její vaření opravdu velmi
změnilo. Všem Vám doporučuji přijit ochutnat, protože široko daleko nenajdete lepší jídelnu.
Mějte se fajn.
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

ASISTENT PREVENCE
KRIMINALITY
Od 1. května 2016 se mohou občané Mníšku
pod Brdy setkat s asistentem prevence kriminality. Asistenti jsou financováni Úřadem
práce ČR a jsou zařazeni k obecní policii ve
smyslu zákona o obecní policii. Nejsou strážníky, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona svěřeny výhradně strážníkům.
Na asistenta prevence kriminality se občané mohou obracet s nejrůznějšími dotazy či problémy. K jeho primárním úkolům patří kontrola dodržování veřejného pořádku, preventivní hlídková činnost v chatových
oblastech, monitoring vzniku černých skládek a usměrňování provozu
na křižovatkách u ZŠ Mníšek pod Brdy v ranních hodinách.
Petr Smorádek, Městská policie Mníšek pod Brdy
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PAVILON
Na debatě byly představeny podrobnosti o podobě jeho okolí
Necelá dvacítka občanů se zúčastnila veřejné debaty k projektu Pavilon, kterou Město pořádalo v úterý 17. května od 19 hodin ve školní
jídelně. Na akci byli cíleně (prostřednictvím letáků v domech) zváni
zejména obyvatelé bezprostředního okolí chystané stavby. Hlavním
tématem totiž byly dopady stavby na tuto lokalitu.
Starosta města Petr Digrin se ujal úvodního slova a uvedl, že Město
obdrželo řadu podnětů, které byly zapracovány do projektu pro stavební povolení, o něž bylo požádáno na konci března. Shrnul aktuální
stav přípravy Pavilonu: končící územní řízení, na které by mělo navázat řízení stavební, dokončování realizační dokumentace a projednání
posledních úprav předtím, než bude probíhat výběr dodavatele stavby. Výběrové řízení na něj by mělo projednat zastupitelstvo na konci
května. Starosta předpokládá, že dodavatel by měl být vybrán na konci
srpna, začátkem září by s ním měla být podepsána smlouva a poté by
měly začít vlastní stavební práce. Předtím budou muset proběhnout
chystané přeložky kanalizace, nízkého napětí a vodovodu. Komise pro
životní prostředí nyní připomínkuje projekt týkající se okolí stavby –
úpravy zeleně apod.

Parkování – nové plochy a tlumení obav
Starosta města představil navrhovanou podobu parkovacích ploch v
okolí Pavilonu. „Město vyprojektovalo místa pro parkování v ulicích
Jana Šťastného, Ke Škole a Nádražní (v napojení na ulici Komenského).
Na ulici Jana Šťastného by to mělo být 14 míst, v ulici Nádražní by se
mělo jednat o 15 šikmých parkovacích míst (naproti stávající zastávce
autobusu a parkoviště K+R), s 10 parkovacími místy pro krátkodobé
parkování se počítá v ulici Ke škole. Parkovací místa a také nový chodník by měl přibýt v ulici Nádražní, podél školního hřiště – zde by mělo
vzniknout 30 nových parkovacích míst.
V době konání kulturních akcí by navíc bylo možné využít nově upravenou plochu mezi hřbitovem a silnicí D4. Jedná se o pozemek ve
vlastnictví mníšecké Římskokatolické farnosti. Plocha by byla upravena
jako zpevněné, ale zatravněné parkoviště, které by sloužilo pro běžný
provoz hřbitova např. o Dušičkách, a právě pro případné návštěvníky
kulturních akcí. Starosta upozornil, že kapacita sálu bude max. 200 lidí.
Nově by měl také vzniknout přechod pro chodce přes ulici Ke škole.

Vedoucí OKS dále uvedl, že v Pavilonu nebude žádná, jak se obával
jeden z diskutujících, „hospoda“. V kavárně, která je zde plánována, se
nebude prodávat alkohol a její provozní doba bude omezena 20. hodinou večerní podobně, jako u jiných kaváren ve městě. Kulturní sál bude
sloužit v první řadě jako školní aula, v druhé řadě jako spolkový prostor
a až na třetím místě jako kulturní sál pro pořádání akcí, které se v současnosti konají v MKS nebo na venkovních plochách během MKL. Sál
nebude dlouhodobě pronajímán jiným subjektům a jeho využití bude
podléhat schválení radou města. Provoz bude oddělen od provozu
školní části Pavilonu – nebude možné volně (bez kontroly) procházet
ze tříd do veřejné části a naopak. Starosta dodal, že město nemá vizi
rozšířit stávající provoz kulturního střediska, pouze jej přenést do vhodnějších a vyhovujících prostor.
Z publika byl jeden dotaz směrován také na přítomnou ředitelku ZŠ,
Mgr. Michaelu Pažoutovou, a to zda budou obě tělocvičny, tedy ta původní a ta nyní nově budovaná, využívány na sto procent a jak bude
využívaná aula. Michaela Pažoutová uvedla, že pro tělocvičny je využití
nejméně na sto procent, protože v současnosti je tělocvična využívána pro více tříd najednou, což je neúnosné. Aula podle ředitelky bude
sloužit škole nejméně 1x týdně, protože nyní se akce, jako výchovné
koncerty, pracovní dílny, při nichž děti potřebují větší prostor, besedy
apod. nekonají, neboť pro ně není prostor. Potřebu Pavilonu vyzdvihla i
proto, že nyní jsou umístěny ve třídách i družiny, což je také nevhodné.

Stavba – nutné zlo
Jedna z připomínek účastníků debaty se vztahovala ke stavbě samotné
a jejímu vlivu na životní prostředí občanů, obavám z prachu a hluku,
které s sebou stavba Pavilonu přinese a k délce stavby. Starosta uvedl,
že přepokládaná délka stavby je 12 měsíců: „Ano, i kdybychom stavbu
lépe zabezpečili, po dobu stavby zde bude hluk a prašnost. Ale pak zde
vznikne prostředí, které bude pro všechny přínosnější, než nyní“.
K jednotlivým návrhům řešení parkování v ulicích Komenského, Nádražní a Ke Škole budou mít občané podle starosty možnost vyjádřit
se v průběhu léta, kdy budou jednotlivé návrhy a varianty parkování
zveřejněny na www.mnisek.cz v sekci „Projekty města“ a také na internetových stránkách projektu Pavilon - www.pavilonmnisek.cz.
Zora Kasiková, redakce, OKS

PARKOVÁNÍ VE LHOTECKÉ ULICI
Městská policie Mníšek pod Brdy vyzývá občany k dodržování značky
“Zákaz zastavení” před centrem Esmarin a restaurací Lískovka ve Lhotecké ulici. Často zde kvůli nerespektování zákazu zastavení dochází
k dopravním komplikacím. Prohřešky proti pravidlům silničního provozu byly doposud řešeny zejména formou domluvy, nicméně strážníci
mají pravomoc za tento přestupek uložit blokovou pokutu až do výše
2 000 Kč. Pro řidiče, kteří potřebují v dané oblasti zaparkovat, je nyní
zřízeno parkoviště v tzv. podkově ulice Lhotecké směrem k podchodu
pod D4 (viz mapu).
Návrh řešení parkovacích míst v ulici Ke škole
Jeden z účastníků diskuse upozornil na velkou zatíženost ulice Jana
Šťastného v ranních hodinách. „Toto je těžko řešitelné. Troufnu si říci, že
na křižovatce ulic Nádražní a Ke škole je situace přece jen horší už jen
proto, že zde jezdí a zastavují autobusy. Chtěli bychom autobusovou
dopravu dostat pryč z ulice Komenského a tak dopravě v této lokalitě
ulevit,“ řekl starosta.

Kultura s jasně stanoveným omezením
Z publika například zazněl dotaz, zda je rozumné budovat v dané lokalitě kulturní centrum. Vedoucí odboru kanceláře starosty Miloš Navrátil zdůraznil, že Pavilon vzniká především pro potřeby školy a uvedl
hlavní důvody, proč je podle města Pavilon zapotřebí. „Základní škola
nemá žádnou aulu a řeší nedostatek prostor pro vzdělávací a kulturní
aktivity, jež se nyní musí konat v tělocvičně, která je ale například kvůli
akustice či světelným podmínkám pro ně nevhodná. Podobně chybí
škole prostor pro projektové vyučování a základní umělecké škole větší sál na výuku i přehlídky či soutěže. Město současně řeší nedostatek
prostoru pro kulturně společenské a komunitní aktivity a také chce pomoci spolkům a občanským aktivitám k rozvoji jejich činnosti. Pavilon
je tak příležitostí vyřešit všechny uvedené potřeby současně.

Milan Zárybnický, Městská policie Mníšek pod Brdy
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NOVÉ HŘIŠTĚ POD KVĚTINOU
IHNED PŘILÁKALO DĚTI I DOSPĚLÉ
Mníšek získal další příjemné místo k zastavení se. Od pátku 20. května bylo
otevřeno cykloodpočívadlo s hřištěm, které dostalo jméno Pod květinou.
V neděli 22. května zde proběhlo přátelské sousedské setkání s piknikem,
pro něž donesla občerstvení i místostarostka Daniela Páterová: „Jsem ráda,
že se podařilo cykloodpočívadlo s hřištěm zrealizovat a přinést Pivovárce
více života. Z posledních dní jsem vypozorovala - a doufám - že bude příjemným prostorem pro setkávání rodin s dětmi, seniorů i výletníků na kole.
Jeho poloha téměř uprostřed města dává příležitost k využití nejen k účelové procházce a pobytu na hřišti, ale také k odpočinku při cestě na nákup či
pro využití času například při čekání na autobus“. Hřiště se ihned se zaplnilo
dětmi, které si jej a jeho přírodní ráz užívaly.
Hřiště je na kraji Pivovárky blízko Skalecké ulice, u cesty, která zve k procházkám a hrám podél Bojovského potoka. Je ve stínu stromů a v letních
měsících zde tedy bude příjemné klima.
Jako cykloodpočívadlo je určeno nejen místním obyvatelům, ale i návštěvníkům našeho města, zejména cyklistům. Leží totiž v bezprostřední blízkosti
hned tří značených cyklotras, které Mníškem procházejí: č. 8129 ze Všenor
do Hostomic, č. 8130 ze Svinař do Bojova a č. 8131 z Knížecích studánek na
Skalku. Cykloodpočívadlo je doplněno několika stojany na kola.
Cykloodpočívadlo bylo financováno částečně z dotace Krajského úřadu
Středočeského kraje z Fondu cestovního ruchu (město se podílelo zhruba
stejnou částkou). Bylo dokončeno před několika týdny, s otevřením se čekalo, než vzroste tráva. Hřiště je určeno pro děti od 3 do 15 let (dětem do 6 let
v doprovodu dospělých). Na místě je zakázáno kouřit, požívat alkoholické
nápoje, vodit sem zvířata.
Převážně dřevěné vybavení hřiště ladí s okolní přírodou. Je zde hlavní herní
prvek se skluzavkou, prolézačkou a lanovým žebříkem, několik drobnějších
dřevěných prvků a terénní prolézačka. K odpočinku zvou lavičky se stolem.
Samozřejmě nechybí odpadkový koš, o jehož vyvážení se bude standardně
starat společnost Komwag. Provoz hřiště je určen v létě od 8 do 19 hodin
a v zimě (pokud povětrnostní podmínky umožní používání hřiště z hlediska
bezpečnosti) od 8 do 17 hodin. Na místo budou pravidelně dohlížet také
strážníci městské policie.
Přejeme všem, dětem i dospělým, aby se jim na hřišti líbilo, protože svou polohou i provedením je v Mníšku výjimečné. A všichni si přejeme, aby vydrželo dlouho krásné. Je to na zodpovědnosti všech, kdo jej budou využívat.
Zora Kasiková, redakce

Foto: Miloš Navrátil

SKALECKÝ KAVALÍR MÁ ŠANCI ZDOBIT
SKALKU DALŠÍ DESÍTKY LET
Pátek 13. května byl navzdory nepříliš vlídnému počasí šťastný pro
Skalecký buk. Díky podpoře Nadace Partnerství, která jej zařadila
do svého projektu Zdravé stromy pro zítřek, byl odborně ošetřen. Tři arboristé pod vedením Tomáše
Dolenského vystoupali vzhůru do koruny, aby odstranili suché nebo
poškozené větve a poté provedli dvě vazby tlakového větvení. Odřezaných větví nebylo moc – jak arboristé vysvětlovali, snažili se řezat co
nejméně – zatímco s drobným přirozeným poškozením se strom dovede vypořádat, příliš velké množství řezů by znamenalo oslabení stromu.
V koruně nyní můžete vidět dvě vazby – jednu, výše, flexibilní, která ponechává oběma spojeným větvím dostatek prostoru pro výkyv a přitom
je chrání před vylomením. Druhá, pevná, je níže a tvoří ji ocelové lano,
podložené tvrdými bukovými špalíky. Ta natrvalo zmenšuje tlak způsobený rozdvojením kmenu.
Práce na ošetření stromu shlédla také Ing. Jiřina Romová z odboru vnitřních věcí, do jejíž gesce péče o zeleň patří.
Tomáš Dolenský patří k certifikovaným arboristům (držitelům mezinárodního osvědčení European Tree Worker, jež prokazuje jejich znalosti
a dovednosti v oboru), kteří se dobrovolně do projektu Zdravé stromy pro zítřek zapojili. Kromě samotného ošetření stromu se ujal také
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výkladu pro děti, které se na ošetření buku přišli podívat. Žáci ze ZŠ Mníšek pod Brdy, děti z Fabiánku a Lesní školky Sedmikvítek se dozvěděli,
proč je nutné o stromy pečovat a co vše jejich zdraví a stav ovlivňuje
a také jak samotné ošetření probíhá. A jako perličku na konec výkladu si mohly vyzkoušet stromolezecké vybavení a zhoupnout se tak na
improvizované houpačce.
Skalecký buk, náš „stříbrný“ Strom roku 2013, je nepřehlédnutelnou živou dominantou Skalky a její neodmyslitelnou součástí. Byl zde, vedle
kostelíku sv. Maří Magdalény, vysazen pravděpodobně mezi lety 1760
a 1780, ve stejnou dobu, kdy byly vybudovány kapličky křížové cesty.
Je tedy stár přibližně 250 let. Přežil obě světové války i devastaci celého
areálu včetně poddolování svahu, na němž roste. Byl svědkem životních osudů mnoha našich předků. Dnes mu my můžeme - a musíme
- poskytnout nezbytné odborné ošetření, jehož cílem je zajistit, aby byl
ještě po dlouhou dobu majestátní ozdobou Skalky. Velmi nás potěšila
slova arboristů, že tak krásný strom dlouho neošetřovali a že je vskutku
„parádní“. Važme si tohoto pokladu, který na Skalce máme.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS
Zora Kasiková, redakce, OKS

S BOLŠEVNÍKEM NA VĚČNÉ ČASY?
Bolševník velkolepý patří mezi nejvýznamnější invazivní druh v ČR
i v Evropě Každá rostlina je schopna produkce až 20 000 semen s vysokou
klíčivostí a velkého množství jedinců okamžitě kolonizujících široké okolí.
Čepele listů dosahují délky více než 1 m, s řapíkem až 2 m. Touto velikostí
stíní a potlačují nižší rostliny, čímž si vytvářejí prostředí pro následné generace. Ani na Mníšecku není výjimkou vytvoření monokultury o počtu
30 -50 tisíc jedinců na 1 ha. Bolševník je navíc schopen ustát silné mrazy
i dlouhodobá sucha.
Fototoxické látky obsažené v celé rostlině při kontaktu s lidskou pokožkou způsobují velmi obtížně se hojící puchýře zanechávající dlouhodobé
jizvy. Při kontaktu s okem mohou mít za následek až oslepnutí. Expozice rozvířeným šťávám může u citlivějších osob vyvolat respirační potíže
a alergické reakce.
Zákon o rostlinolékařské péči uděluje majitelům pozemků s porostem
bolševníku povinnost rostliny likvidovat a zabránit jejich šíření. Bolševník lze likvidovat různými způsoby, například chemickými prostředky se systémovými herbicidy na bázi glyfosátu (Roundup, Dominator,
Touchdown). Plošný postřik těmito látkami je však v blízkosti vodotečí
a vodních zdrojů obecně vyloučen – zde se proto musí chemická likvidace bolševníku provádět buďto jednotlivě (při výskytu osamocených
rostlin), nebo pouze mechanicky. Znamená to opakování prací několikrát
za sezonu, protože bolševníky rychle regenerují- z jednoho kořene dokáže rostlina při poškození např. prasaty vyhnat až 20 stonků. Obě metody, a to třeba i kombinovaně, je nejlepší provádět od poloviny dubna
a v květnu, kdy rostliny jsou ještě před vykvetením. Při červnovém a pozdějším postřiku kvetoucích rostlin je přísně zakázána aplikace herbicidu
do květů, především proto, že včely nosí účinnou látku s pylem do úlu.
Na mechanickou likvidaci hustého porostu je zcela nevhodné použití
křovinořezu, už vzhledem k obrovskému víření a vdechování nebezpečných karcinogenních látek. Nejlepší zkušenosti mám s vyvětvovací pilou
s podélně zahnutým listem na dlouhé výsuvné násadě. Nepřijdete tak
do kontaktu s kácenou rostlinou a navíc nevíříte nebezpečné šťávy. Při
jakémkoli způsobu likvidace používejte ochranný nenasákavý oděv s rukavicemi a brýlemi a raději i s respirátorem.
Pokud se proti bolševníku a dalším
invazivním druhům rostlin skutečně nezasáhne, naplní se nejen má
slova v titulku, ale navíc i stejně
známý dovětek – a nikdy jinak.

Vladimír Smetana,
člen komise pro životní prostředí
(Na webu mnisek.cz najdete rozšířenou verzi článku.)

VENČÍTE PSA A NEMÁTE U SEBE SÁČEK?
Rozhlédněte se kolem sebe – je vysoká pravděpodobnost, že na dohled
budete mít stojan s papírovými sáčky na psí exkrementy. V Mníšku je
jich v současnosti celkem 26 a sáčky v nich jsou pravidelně doplňovány. Najdete je na frekventovaných místech, zejména u trávníků, kde se
dá předpokládat jejich potřeba. Vyzvednout si je můžete také na městském úřadě.
Přehled stojanů si můžete zobrazit i ve svém mobilu, pokud v něm
máte nainstalovánu čtečku QR
kódů. Stačí načíst uvedený kód:
Na webu je mapa k dispozici pod
odkazem 1url.cz/gtu8a.
Před časem jsme Vás seznámili
s obrázky, které pod vedením
Jany Porschové nakreslily mníšecké děti, aby majitele psů veselou
a půvabnou formou motivovaly
k úklidu po jejich psích svěřencích. Prosíme, i s ohledem na děti,
uklízejte po svých psech. Děkujeme.
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NA KOLE DĚTEM
VEŘEJNÁ CYKLOTOUR
NAPŘÍČ ČR
STARTUJE JIŽ POSEDMÉ

Ve dnech 1. - 11. června projede Josef Zimovčák a peloton cyklistů téměř 1 200 km
dlouhou trasu z Bruntálu až do Klášterce nad Ohří. K tradiční cyklotour
Na kole dětem, jejíž hlavním cílem je získání finančních prostředků na
pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí, se může přidat každý.
V pelotonu můžete potkat mnoho známých osobností – nejen hlavní
tvář cyklotour, několikanásobného mistra světa v jízdě na vysokém
kole Josefa Zimovčáka, ale také například prof. Pavla Pafka, prof. Jana
Pirka, lékaře Jana Hnízdila, novomanžele badmintonistu Petra Koukala
s biatlonistkou Gabrielou Soukalovou a další. Na bezpečnost pelotonu
bude po celé trase jako vždy dohlížet Policie ČR.
Do Mníšku pod Brdy, a to na louku v předzámčí, zavítají cyklisté ve středu 8. června 2016 v podvečer, kolem 17.45. Skončí zde sedmá a letos
vůbec nejdelší etapa, která měří 137 km a začíná v Sušici. Odtud pak
bude tour pokračovat ráno 9. června přes Dobřichovice a Prahu do Lázní Mšené.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Společně pro dobrou věc, malebnou krajinou na kolech

DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA D4 U JÍLOVIŠTĚ
Z důvodu opravy povrchu na D4/I4 bude od 24. května do 19. července
2016 částečně omezena doprava na D4/I4. Oprava povrchu komunikace bude probíhat v několika etapách, během nichž budou částečně či
zcela mimo provoz autobusové zastávky „Jíloviště, Cukrák“ a „Jíloviště, hlavní silnice“ a také sjezd „Jíloviště“ (na 8,21 km, směr do Mníšku).
Po celou dobu oprav bude zrušena odpočívka „Cukrák“.

1. etapa, 24. května - 8. června

Oprava levé části vozovky pravého jízdního pásu
Provoz bude veden v režimu 2+1 v levém jízdním pásu a jedním pruhem v pravé části pravého jízdního pásu. V tuto dobu bude mimo provoz autobusová zastávka „Jíloviště, hl. silnice“ (směr Mníšek). Autobusy
linek 317 a 321 budou po tuto dobu jezdit přes obec Jíloviště (zastávky
linky 318 „Jíloviště“ a „Jíloviště, U Mostu“).

2. etapa, 9. června - 4. července

Oprava pravé části vozovky pravého jízdního pásu
Provoz bude veden v režimu 2+1 v levém jízdním pásu a jedním pruhem v levé části pravého jízdního pásu. Mimo provoz budou autobusové zastávky „Jíloviště, Cukrák“ (směr Mníšek), „Jíloviště, hl. silnice“
(obousměrně) a „Trnová, rozcestí (směr Praha) – autobusy budou jezdit
odklonem přes obec Jíloviště (zastávky linky 318 „Jíloviště“ a „Jíloviště,
U Mostu“). Přestup mezi spoji linek 317, 321 a 318 ve směru z Prahy
do Mníšku bude dočasně umožněn až v zastávce „Jíloviště“. Ve směru
do Prahy zůstává návaznost v zastávce „Jíloviště, Cukrák“. Uzavřen bude
také vjezd do lokality „Cukrák“ a sjezd „Jíloviště“ (objížďka povede přes
Exit 14 „Řitka“ a zpět po D5 směr Praha na Exit 9 „Jíloviště“). Sjezd bude
do 30. 6. otevřen pouze pro autobusy.

3. etapa, 5. - 13. července

Pokládka obrusné vrstvy v celé šíři pravého jízdního pásu
Provoz bude veden v režimu 2+1 v levém jízdním pásu. Omezení budou
obdobná jako ve 4. etapě.

4. etapa, 14. - 19. července 2016

Dokončovací práce v pravé části vozovky pravého jízdního pásu
Provoz bude veden v režimu 2 + 1 v levém jízdním pásu a jedním pruhem v levé části pravého jízdního pásu. Autobusová zastávka „Jíloviště,
Cukrák“ a sjezd „Jíloviště“ budou již v provozu. Uzavřena ještě zůstane
autobusová zastávka „Jíloviště, hl. silnice“.
V období od 16. května do 15. června budou probíhat navíc dle harmonogramu také stavební práce na svodidlech v úseku mezi Řitkou
a Mníškem pod Brdy. V tuto dobu je tedy nutno počítat také s tímto
omezením.
Zora Kasiková, redakce, OKS
Zdroj: ŘSD a ROPID (jedná se o předpokládané termíny dopravních omezení)

„Letos jsme připravili
novinku: zařadili jsme
školní kritérium na
Valašsku a lázeňský
okruh v okolí Lázní
Mšené. Zajímavých
míst na našem území
je více, je dobré se
pozastavit, zanechat
pozitivní stopu a neprohnat se jen jako vítr,“ shrnuje koordinátorka
akce Martina Střížová. „Lidé se nás stále nevěřícně ptají, jestli se mohou
přidat. Ano, přidat se může každý! Na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu,“ říká druhá koordinátorka Iveta Trubirohová. „Města se sama
hlásí, abychom je navštívili a za jejich vstřícnost a podporu jim děkujeme,“ dodává. „Je to nejen sportovní, ale také společenská událost. Lidé
zjistí, jak je jednoduché udělat něco pro sebe a zároveň tím pomoci
někomu jinému. Rostoucí počet aktivních účastníků a podpora akce
z řad známých a významných osobností svědčí o tom, že projekt, který
přináší malým onkologickým pacientům možnost účastnit se rekondičních pobytů, má smysl. Velmi mne těší, že nám zůstávají věrni významní partneři a dárci,“ popisuje motivaci patron projektu Josef Zimovčák
a dodává: „Věříme, že letošní cyklojízdou překročíme hranici šesti milionů, které jsou využity na financování rekondičních pobytů dětí z celé
republiky, léčených na onkologických klinikách v Praze, Brně, Ostravě
a Olomouci“.
Motto cyklotour zní: „My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně“. Jak se můžete zapojit? Aktivně se zúčastnit cyklotour 2016 a přispět dobrovolným startovným do kasičky
Na kole dětem, zakoupit si triko a jiné předměty Na kole dětem nebo
přímo přispět na konto veřejné sbírky nadačního fondu Na kole dětem:
107-484410267/0100. www.nakoledetem.cz
Zora Kasiková, redakce, OKS
(dle informací organizátorů)
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Výstava olejomaleb Jitky Hrubé v klášteře v Barokním areálu Skalka

550 DŮVODŮ
PROČ NAVŠTÍVIT SKALKU

VERNISÁŽE NA
SKALCE V NEDĚLI
5. ČERVNA
Na vernisáže bude vypraven
autobus s odjezdy ve 14.30
od Domova pro seniory Pod
Skalkou a ve 14.35 z náměstí
F. X. Svobody. Zpět pojede
autobus v 16.50. Těšíme se
na shledanou.
Tereza Středová, OKS

VERNISÁŽ VÝSTAVY JE 5. ČERVNA 2016 OD 15.00 HODIN
Otevírací doba Skalky: úterý – pátek 13:00 – 17:00, sobota, neděle, státní svátky 10:00 – 17:00

LVI A LVICE UŽ TRÉNUJÍ NA
HRY BEZ HRANIC
Vloni v červnu předal Mníšek prapor a štafetu Nové Vsi
pod Pleší, kde se v sobotu
11. června uskuteční již
4. ročník mikroregionálních
Her bez hranic. Pořadatelé
připravili pro soutěžící několik
novinek a nový je také tým Mníšeckých lvů a lvic.
Vede jej kapitánka Monika Víšková a tým je nabit skvělou náladou, odhodláním pobavit sebe i
ostatní a – samozřejmě – vyhrát.
Opět se můžete těšit na celodenní zábavný
program a především soutěžní zápolení týmů ve
čtyřech originálních disciplínách. Co nás v nich

čeká, bude jasné až v den Her, ale už teď víme,
že divadelní představení jednotlivých obcí budou opět stát za pozornost. Letos to bude navíc
s novinkou: každý tým určil jednomu ze soupeřů 5 rekvizit, které musí do svého představení
zakomponovat. V Líšnici, která dostala za úkol
stanovit rekvizity nám, si vymysleli vypečené
kousky. A my jsme je dopekli ve vlastním příběhu. Detaily Vám neprozradíme, ale určitě Mníšek
v naší hře poznáte. Naše návrhy „schytali“ novoveští a věříme, že je také bude bavit už samotná
příprava, natož provedení.
Hry bez hranic jsou jedinečným projektem Mikroregionu Mníšecko. Proto jste zváni nejen
k příjemně a zábavně strávenému dni, ale je to
i příležitost k setkání přátel ze sousedních obcí
a budování vzájemných vřelých vztahů. Progra-

MNÍŠECKÉ KULTURNÍ LÉTO ZAČÍNÁ
Poslední červnovou sobotu odstartuje na Skalce již
4. ročník Mníšeckého kulturního léta, v našem regionu
ojedinělý cyklus kulturních a společenských akcí s podtitulem „výjimeční interpreti na výjimečných místech“.
V letech minulých jste mohli navštívit koncerty například
Radůzy, Chantal Poullain, Jiřího Schmitzera, Anety Langerové,
Petra Bendeho a řady dalších. Letošní ročník zahájíme koncertem Ivy Bittové 25. června v 19 hodin před kostelíkem sv. Maří Magdalény.
Iva Bittová patří k nejvýznamnějším osobnostem české hudební scény. Po
17 letech života v Lelekovicích u Brna se rozhodla dočasně přestěhovat do
Spojených států do údolí Hudson Valley ve státě New York, kde vprostřed
přírody vznikají nové hudební podněty. Prošla mnoha hudebními žánry od
alternativy přes jazz, rock, klasickou hudbu včetně hostování v opeře. Dodnes se hledá pojmenování jejího hudebního jazyka, který je pro mnohé
naprosto originální. Její skladby a kompozice vznikají z podnětů všedního
života. Důležité je ticho a ničím nerušená pozitivní atmosféra, která se do
hudby vtiskne (zdroj: www.ivabittova.com).
>> pozvánka na str 18.
Vstupenky na koncert Ivy Bittové můžete zakoupit již nyní v pokladnách
městského úřadu a zámku a v kavárnách Patina House a Malý mnich.
V předprodeji stojí 140 Kč a na místě v den konání koncertu 200 Kč. Vstupenky si můžete také rezervovat na e-mailu mks@mnisek.cz.
Na koncert bude vypraven autobus - z náměstí F. X. Svobody (směr z Prahy)
odjede v 18.15 a ze zastávky U hřiště (Lhotecká ulice) v 18.20.

A co dalšího přinese Mníšecké kulturní léto?

23. – 24. 7. SKALECKÁ POUŤ 2016
(procesí, mše svatá, koncerty farní rodinné kapely Familion, koncert k letnímu odpoledni, koncerty skupin Pakáš, Fotr a kolektiv a na závěr sobotního programu koncert skupiny OLYMPIC; divadýlko na farní zahradě
(O zlaté rybce), 7. Mníšecká pouťová neckyáda, slavnostní varhanní koncert
(varhanice Evy Bublové a mezzosopranistky Karolíny Berkové). Účinkující
Vám blíže představíme v příštím čísle Zpravodaje.
7. 8.
koncert kapely BŮHVÍ (Skalka)
20. 8.
3. ročník SKALKAFESTU (Skalka)
10. 9.
závěrečný koncert Mníšeckého kulturního léta: Kamil Střihavka
a skupina Leaders (zahrada Státního zámku Mníšek pod Brdy)
Zora Kasiková, redakce, OKS (s využitím informací OKS)
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mem budou provádět oblíbení moderátoři
Šárka Kubelková Volemanová a Honza Musil.
Od 19 hodin naváže na soutěžní program zábava
– k tanci a poslechu bude hrát Jaromír Adamec
Coverband.
Těšíme se na shledanou na fotbalovém hřišti
v Nové Vsi pod Pleší 11. června od 11 hodin. A trénujte s námi soutěžní pokřik:
Na pot a krev
bít se bude
Mníšecký lev
vždy a všude
a o to více
Mníšecká lvice!
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

PRVNÍ ČAROMÁJ ROZEZVUČEL PŘEDZÁMČÍ
Letos poprvé se
v předzámčí konala nová dvoudenní
akce s názvem Čaromáj, která začala
30. dubna čarodějnicemi a pokračovala 1. května májovou slavností.
Zapálení hranice
s čarodějnicí ještě
předcházelo tradiční stavění májky. A byly to opět samé premiéry – poprvé byla v předzámčí a stavěli nám ji mníšečtí hasiči za pomoci městské policie, za což jim ještě
jednou děkujeme. A poté se už rozjela zábava. Nejprve jsme zažehli dětskou
hranici s čarodějnicí a ve 20 hodin již tu velkou. Celé předzámčí bylo zaplněno lidmi, kteří se dobře bavili.
Až do 21 hodin nás programem provázel skvělý DJ Fica, který hrál všemožný
mix hudby a navodil celé akci příjemnou atmosféru, stejně tak jako občerstvení, jež zajistily restaurace Lískovka a Kája Mařík a kavárna Malý mnich.
Poté se už na podiu střídaly kapely 008 a Adambe.
Děti se navíc mohly vydat na státním zámku do kouzelného sklepení a také
zavítat na čarodějnické hrátky, které si připravily děti z KMD Mladý vědec při
spolku Brdský šikula.
Druhý den se odehrával v trochu poklidnější atmosféře. Během dopoledne
vystoupily na pódiu děti z mníšeckých mateřských škol, A.M.O.S a A.M.O.
Sek, dále Patronky a na závěr duo Maruška Hanzelková a Jirka Škvára, které
zná většina z TV Šlágr. I tento den se o občerstvení starala Restaurace U Káji
Maříka a kavárny Malý mnich a Patina House.
Podle ohlasů věříme, že se Vám akce líbila a budeme se těšit na shledanou
příští rok zase v předzámčí na Čaromáji.
Dovolte nám ještě jednou touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravách Čaromáje podíleli: velký dík patří SDH Mníšek pod Brdy, dále Lídě
Pokorné, která nám již druhým rokem chystala čarodějnice, Fabiánku za
ozdobení májky, SDH Stříbrná Lhota za pomoc při stavbě hranic, Pekařství
a cukrářství Jarolímek a Státnímu zámku Mníšek pod Brdy za poskytnutí
elektřiny a Lesům České republiky, polesí Mníšek pod Brdy, za poskytnutí
stromu na májku a také společnosti Komwag a.s. za příspěvek na kulturní
akce. Děkujeme!
Tereza Středová, OKS

VÍTÁME NEJMLADŠÍ OBČÁNKY MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY

Julie

Markéta

Robin

Šimon

Šimon

Jan

Mikuláš

Justýna

Autorkou fotografií z květnových obřadů vítání občánků je Jana Šplíchalová.
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Mníšecko je už 20 let zapojeno
v Pražské integrované dopravě
V pondělí 1. července 1996 vyjely poprvé autobusy firmy Martin Uher
na nově vzniklých linkách Pražské integrované dopravy v mníšeckém regionu. Mníšecko bylo první oblastí, která byla do systému PID
zahrnuta jako celek. Do té doby komplikované spojení mezi Prahou
a Mníškem (provázené mnoha stížnostmi lidí) nabralo zcela nový rozměr. A zcela nová situace to byla i pro firmu pana Uhra. Jako živnostník
začal jezdit v roce 1992 na lince 255 mezi Smíchovem a Strnady (poté,
co se do potíží dostal dopravce FEDOS). Osvědčil se, dařilo se mu
a firma se mohla rozvíjet. K pronajatému autobusu během několika
let přibral další a v roce 1995 se přihlásil do výběrového řízení na linku
ze Smíchova do Jíloviště a krátce na to i do Mníšku. Vypůjčil si finanční
prostředky a pořídil
sedm autobusů, především vyřazených
z garáží Dopravního podniku Praha.
Spolu s řidiči, kteří
k němu přešli především z ČSAD Praha-západ, dávali autobusy dohromady
o víkendech, dosloMartin Uher, foto: Roman Vanka
va ve dne i v noci.
Kolik řidičů a jaké autobusy Vaše firma tehdy měla?
Bylo to celkem 18 řidičů a v pracovní dny jsme vypravovali 13 třídveřových autobusů. Převážně se jednalo o typ Karosa B732.
Jak na tu dobu vzpomínáte? S čím jste se potýkali
Vzpomínky na začátky jsou z dnešního pohledu úsměvné, vše se dělalo za provozu, ve dne, v noci, o sobotách a nedělích. Bylo to stresující,
ale nad tím vším jsem v té době nepřemýšlel. Bylo nutné ojeté, vyřazené autobusy opravit a během tří měsíců je připravit, v pronajatém
prostoru ÚVR, k výjezdu. Tehdejší vozy neměly odbavovací systém,
který bylo potřeba namontovat, lakovaly se karoserie a podobně.
Co bylo například třeba lepší, než dnes?
Před dvaceti lety bylo dobré, že na autobusech jsme opravili vše svépomocí, a tak to šlo časově stihnout,, Dnes si to nedovedu představit.
Opravy na autobusech jsou teď mnohem náročnější, musí se s nimi
jen do autorizovaných servisů.
Tím, že v době, kdy jsme tu začínali, zde nebyla doprava v pořádku,
lidé byli vděčnější, byli rádi za tu změnu, která nastala. Dnes už je to
samozřejmost. A bylo příjemné, když nás chválili starostové obcí.
Jaká je ve srovnání s dobou před dvaceti lety dnešní současnost
Vaší firmy?
Dnes máme už vlastní zázemí, dispečerské vozidlo, dvě auta pro opravy technických závad. A pravidelně obnovujeme vozový park, dvěma
až třemi vozy každý rok. Nakupujeme výhradně nízkopodlažní autobusy, z větší části velkokapacitní. Letos tak máme v plánu pořídit dva
kloubové nízkopodlažní vozy značky MAN. Místo 18 řidičů zaměstnáváme 50 řidičů a v pracovní den vypravujeme 28 autobusů (celkem
jich naše společnost vlastní 40).
Jak byste si představoval, aby hromadná doprava do a z Mníšku vypadala za 20 let?
Dopravu za dvacet let bych si představoval v samostatném jízdním
pruhu pro autobusy s intervalem pěti minut ve špičkách velkokapacitními autobusy, ale to asi možné nebude.

„Dobrou firmu dělají dobří řidiči“
To říká majitel firmy Martin Uher a vzpomíná, jak by se těžko obešel bez
spolehlivých řidičů, kteří mu pomohli za ony tři měsíce postavit vozový
park. Ve volném čase dělali i „zedničinu“ v zázemí podniku nebo chodili
do lesa na dříví, aby ve společných prostorech bylo čím topit.
Celých dvacet let jezdí a pracuje pro Martina Uhra i řidič Josef Stibor. Podobně jako ostatní pochází z Mníšecka. K firmě M. Uhra přišel z dopravního podniku v Řepích. „Vedoucí
mi to rozmlouval, říkal, podívej se,
v jakých autobusech jezdíš tady,
tam budeš jezdit ve starých škatulích. Ale postupem času se to
vypracovalo,“ říká a je znát, že je
spokojeným zaměstnancem: „Je
Řidič Josef Stibor, foto: Miloš Navrátil
to dobrá firma“.
Co podle Vás dělá dobrého řidiče?
S tím by se člověk měl narodit. Já jsem v tom vyrůstal, můj táta řídil
a v autobuse mě vozil odmalička, takže mám k ježdění vztah takříkajíc
od narození. Když tu práci dělá někdo z donucení nebo jen jako povinnost, není to dobré. Noví šoféři to berou jen jako práci, pro nás to byla
radost.
Jak se za tu dobu změnili cestující?
Je to horší, ale dokážu si i s těmi méně příjemnými poradit. Cestující si
nevyberete. Už při nástupu do autobusu musí dát řidič najevo, že chce
komunikovat, pozdravit. I děti, když s nimi navážete dialog a jezdíte
s nimi pak dnes a denně, začnou se chovat lépe. I dneska se stává, že
někdo přijde, ať už je to babička nebo i mladí, a řeknou, vy jste dobře
jel, to jsem se dneska dobře svezl.
Co byste popřál firmě do budoucna?
Aby až my „starý“ odejdeme, aby přišli aspoň takoví, jako jsme byli my.

ROPID SLAVÍ – SLAVTE S NÍM!
S některými z řidičů, kteří zůstali firmě Martina Uhra a tak i Pražské integrované dopravě věrni celých dvacet let, se budete moci setkat také
během Regionálního dne PID v sobotu 18. června 2016 v Mníšku
pod Brdy.
Na co se můžete těšit?
Z Prahy bude vypraven historický vlak T435.0 (s odjezdem z Prahy
v 8.35). Z Mníšku a do Mníšku budou jezdit historické autobusy, a to
ze Smíchova, Dobřichovic, od vlakového nádraží a z Kytína. Svézt se tak
budete moci například vozidly Škoda 706 RTO s přívěsem Jelcz, Ikarus
280, Karosa ŠD-11 a ŠL-11, Karosa C734 aj. Autobusem se budete moci
svézt také na Skalku, kde budou připraveny komentované prohlídky
barokního areálu.
Na náměstí F. X. Svobody bude
připraven doprovodný program
s ukázkou autobusů. Najdete zde
také například stánek organizace Ropid, kde bude k dostání
nová publikace věnovaná dvaceti
letům integrace Mníšku a okolí do
PID a další propagační materiály
včetně vystřihovánek autobusových modelů.

Přijďte si připomenout historii a třeba svým dětem či vnoučatům
ukázat, čím jste jezdili na školní výlety!
Podrobnosti včetně přesných jízdních řádů na www.ropid.cz,
www.mnisek.cz a také na facebookovém profilu města.
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Společnost

SOS 2016 EXTREME

18 soutěžních družstev. Rozhodčí jako nejlepší
určili tým záchranářů z České Kamenice (na
snímku s ředitelem ADZČR Lukášem Tláskalem). „Jsme tu podruhé a opět si odvážíme
spoustu zážitků, nové zkušenosti a vědomosti. Klobouk dolů, organizátoři to umí udělat
opravdu intenzivní. Člověk si vyzkouší a zažije
spoustu věcí,“ říká za tým Eliška Břečková.

Přinášíme Vám prostřednictvím fotografií
stručné shrnutí toho, jak vypadalo Metodické cvičení záchranářů SOS 2016 Extreme, které se od 6. do 8. května 2016 konalo
v okolí Mníšku pod Brdy a Dobřichovic.

Foto: Petr Šedivý
…. porod dvojčat s resuscitací jednoho
z nich, kolaps pacienta, vysvobození zraněného
z auta spadlého do řeky a také zraněného přímo z řeky, zásah v domě po úniku plynu a také
zásah u psychicky nemocného, který – jak se
ukázalo nakonec – byl ozbrojen.

Foto: Miloš Navrátil
Celé metodické cvičení záchranářů začalo nočním zásahem při simulovaném hromadném
neštěstí (výbuchu na nelegální technoparty)
v opuštěném areálu sladovny ve Skuhrově
u Litně. Noční etapa zahrnovala vše od počátečního zajištění a průzkumu areálu, vyhledání a roztřídění zraněných po jejich vyproštění
a ošetření a shromáždění pro odvoz do nemocnic.

Foto: Petr Šedivý
Nedílnou součástí celé soutěže je maskování
nejrůznějších projevů zranění, od popálenin,
přes krvácení po hluboké rány otevřené zlomeniny, amputace.

Foto: Miloš Navrátil
Soutěž samotná představovala 14km trasu, na
níž soutěžící postupně museli řešit zlomeninu
kyčle s vyproštěním ze zatrubněného potoka,
zranění po pádu z kola, popáleniny způsobené
výbuchem topení, amputaci nohy motorovou
pilou,…

Foto: Petr Šedivý
Plk. ing. Martin Legner, hlavní technický rozhodčí a zástupce Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje: „Naše práce dnes
není jen o tom hasit požáry, jsou to také zásahy u dopravních nehod, vyprošťování z výtahů
a podobně. Základem pro nás není pouze první pomoc samotná, ale také posttraumatická
péče. Pro naše hasiče měla soutěž profesní
i osobní přínos a mají teď lepší přehled o tom,
jaké informace od nás při zásahu očekává
zdravotnická záchranná služba“.

Foto: Petr Šedivý
Pomoci všem zraněným, co nejlépe vyřešit
všechny disciplíny, zvládnout týmovou spolupráci, rychle a s rozvahou se rozhodnout, vnímat pacientovy potřeby. To bylo cílem všech

Foto: Zora Kasiková
Město Mníšek pod Brdy z iniciativy Miloše Navrátila a s podporou starosty a místostarostky
města udělilo jednomu z týmů cenu za empatii. Získal ji tým Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje. „K záchraně života
je nezbytných hned několik schopností, které
začínají na písmeno E: erudice, empirie, efektivita, energičnost. To vše by ale nebylo zhola
nic bez jedné klíčové schopnosti začínající na
E, která předchozí pojmy propojuje: EMPATIE.
Záchranář má zcela nutně mít empatický přístup k pacientovi, jeho pocitům, potřebám,
studu, bolesti, strachu, obavám. KOLEKTIVNÍ
EMPATIE je pak neskutečně složitou pavučinou
vztahů a vazeb uvnitř týmu, která vede k synergii, ke slučování všech E k záchraně života
nebo i lidské důstojnosti,“ řekl Miloš Navrátil,
který mimochodem během vyhlášení výsledků obdržel čestné členství v Asociaci dobrovolných záchranářů ČR.

Foto: Petr Šedivý
Sál kláštera na Skalce byl v neděli 8. května
plny unavených soutěžících, rozhodčích i organizátorů, kteří během slavnostního vyhlášení vyslechli hodnocení a vyhlášení výsledků.
Vítězi jsou ale všichni, protože se ve svém úsilí
zachraňovat lidské životy chtějí dále vzdělávat i za cenu velké fyzické i psychické námahy, kdy během 24 hodin museli zdolat celkem
12 náročných úkolů. Potěšila nás slova jedné
z organizátorek, že letošní vyhlášení bylo nejkrásnější. A přejeme Asociaci dobrovolných
záchranářů ČR stále hodně energie a těch
nejlepších záchranářů. Poděkování patří všem
figurantům, dobrovolníkům a také „našim“ hasičům z SDH Mníšek pod Brdy a SDH Stříbrná
Lhota.
Zora Kasiková, redakce, OKS
Další fotografie najdete na www.mnisek.cz
v sekci Zpravodaj.
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Knihovna

Karel IV. očima dětí

Představujeme Vám vítězná díla z výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí,
kterou jsme v květnu, k 700. výročí narození Karla IV., uspořádaly pro
děti a mládež do 18 let. Uznání, poděkování a obdiv si zaslouží kresby,
malby či plastiky všech 36 účastníků. Nebylo vůbec jednoduché nejlepší díla vybrat, a tak jsme do hlasování zapojily i kolegyně a kolegy
z městského úřadu. Nejvíce hlasů pak získala díla, která si můžete prohlédnout níže. Autoři od nás dostanou knižní ceny.
1. místo (dělené)
Děti ze školní družiny
(Viki Trkanová, Šárka Doležalová,
Anna Petrů, Anežka Pešicová,
Dora Balušková a Rostík Němec) 

2. místo
Michaela Brabcová,
Eliška Pomichálková, Izabela Turay,
Barbora Stárková

1. místo (dělené)
Christopher Porteus

3. místo
Marie Bartáková

Knihovna Mníšek pod Brdy
NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ

NOVÉ KNIHY PRO DĚTI

FULVIO, Luca Di
CHLAPEC, KTERÝ ROZDÁVAL SNY
Syrový historický román, odehrávající
se ve 20. letech 20. století, který vypráví
příběh italské dívky prchající se svým
synem za vidinou amerického snu.
MURAKAMI, Haruki
HON NA OVCI
Příběh mladého muže, který je donucen
hledat kdesi v horách ostrova Hokkaidó
záhadnou mýtickou ovci a nachází
temné souvislosti moderní japonské
historie, které mu byly skryty.
PROCHÁZKA, Jiří Walker
SMOLÍKOVÁ, Klára
MRTVÁ ŠELMA
Kurátorka husitského muzea Berenika
pohřešuje svého kolegu, renomovaného
profesora. Spojí se proto nejen s policií,
ale i s bývalým policistou Robertem
Štolbou. Záhy se jim podaří nalézt
profesorovu mrtvolu, ale tím jejich
společná akce nekončí.
SIMONS, Paullina
BELLAGRAND
Romantická rodinná sága odehrávající se
na počátku 20. století převážně v USA.
SMITH, Tom Rob
FARMA
Napínavý psychothriller, ve kterém
syn Daniel neví, kterému z rodičů má
důvěřovat. Otec tvrdí, že matka potřebuje
zdravotní péči, matka říká, že je to lež
a že musí zasáhnout policie...
WHITTON, Hana
PRSTEN PRINCEZNY JUDITY
Juditu rozladí, když jí její královský otec
přikáže, aby s ostatním služebnictvem
obsluhovala vzácné hosty. Netuší, že
právě tato hostina se jí stane osudnou,
neboť se zde na první pohled zamiluje
do jednoho ze vzácných hostů.
ATKINSON, Kate
BŮH V TROSKÁCH
Teddy byl za války pilotem RAF a válečné
zážitky jsou podtextem celého jeho
dalšího života a jedním z motorů celého
příběhu.
GEISLEROVÁ, Aňa
P.S.
Deníkové zápisky populární herečky Ani
Geislerové zachycují všední život
i záblesky střeženého soukromí.

REEVE, Philip
MEZIHVĚZDNÝ EXPRES
Mezihvězdné expresy jsou inteligentní
vlaky, které brázdí galaxii prostřednictvím
Velké Sítě. Cestuje jimi i Zen Starling,
bezvýznamný uličník z planety Klín.
PECHAROVÁ, Lenka
PO STOPÁCH KARLA IV.
Bohatě ilustrovaná populárně naučná
kniha o králi a císaři Karlu IV., jeho životě
i státnických činech.
PRZEWOZNIAK, Marcin
JAK SE BYDLÍ SE STRAŠIDLY
Humorný příběh o tajemství starého
zámečku, jeho starých i nových
obyvatelích.
PETROVÁ, Simona
ČARODĚJNICE KANIMŮRA
Pohádková knížka o staré čarodějnici
Kanimůře, která ovládá moci zlé i dobré,
zná všechny možné byliny a kamarádí
se s ostatními čarodějnicemi i jinými
pohádkovými bytostmi.
NOVÁ HRA:
STRAŠIDÝLKOVÁ HRA
Dětská hra s jednoduchými pravidly
kombinuje strategii, náhodu, paměť,
bystrost a znalosti. Dozvíte se něco více
o české minulosti, zorientujete
se v českém království a poznáte dávno
zapomenutá tajemství.

KDE NÁS NAJDETE:
Komenského 413
OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
PONDĚLÍ 8.00-11.00 12.00-17.00
STŘEDA
8.00-11.00
ČTVRTEK 8.30-11.00 12.00-18.00
ODDĚLENÍ PRO DĚTI
PONDĚLÍ
8.00-11.00
ÚTERÝ
12.00-15.00
STŘEDA
12.00-17.00
ČTVRTEK 14.00-18.00
www.knihovna.mnisek.cz
knihovna@mnisek.cz
tel.: 318 592 552

Co nás zaujalo:
stolní hra Malý princ: Udělej mi planetu!
Malý princ je stolní hra pro dva až pět hráčů a je vhodná pro děti od
osmi let. Pravidla hry jsou založena na knize Antoina de Saint-Exupéryho Malý princ a jsou poměrně jednoduchá. Každý hráč staví planetu
pro Malého prince, na které se objevují předměty a postavy z románu
– bedýnky, hadi, beránci, sloni. Získání bodů pak závisí na postavách,
které také odpovídají postavám z Malého prince a hráči si je umisťují ke
svým planetám.
Na hře se mi líbí, že jsou použity ilustrace autora knížky o Malém princovi a hra je tak velmi půvabná. I děj hry je propojený se samotnou knihou.
Pravidla jsou opravdu jednoduchá,
takže hru zvládnou pravděpodobně
i mladší děti. Jako jediný zápor vidím
ne tak úplně propracovaná pravidla
pro hru dvou hráčů - občas se objeví
malá nejasnost a lepší tak je hrát ve
třech až pěti hráčích.
Malý princ: Udělej mi planetu!

Všechny obrázky jsou nyní k vidění na chodbě městské knihovny, kde
jsme z nich připravily výstavu. Přijďte se podívat – každý z obrázků stojí
za pozornost!
Tereza Bauerová a Nikola Bláhová, knihovnice, OKS
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Autory hry jsou Antoine Bauza a Bruno
Cathala, ilustrací Antoine de Saint-Exupéry,
hru vydala francouzská společnost Ludonaute, česky pak firma REXhry.

Tereza Bauerová, knihovnice

Školy

Budeme mít ve škole větrnou
elektrárnu a školní
meteorologickou stanici
Téma životního prostředí je v poslední době
velmi často zmiňované v různých médiích ve
všech možných souvislostech. Všichni víme,
že na naší planetě je něco špatně, ale jen málokdo má recept, co s tím. Žijeme víceméně
v konzumní společnosti, kde se důraz klade
na výkon a zisk, a důsledky stoupající výroby
a s tím souvisejícího znečišťování zajímají jen
velmi malé procento obyvatel. Proto jsme na
naší škole velmi uvítali iniciativu Krajského
úřadu Středočeského kraje, který vypsal program na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu.
Naše škola napsala projekt a podala žádost
o poskytnutí dotace z programu na environmentální výchovu v roce 2016. Projekt byl
podpořen a škola získala finanční prostředky
na jeho realizaci. Projekt jsme nazvali „Postarejme se sami“ (pojďme poznat přírodu, učit se
žít v ní a s ní).
Co vše v rámci tohoto projektu pro školu zajistíme? Vybudujeme přírodní stezku pro bosé
nohy, opičí dráhu z hlíny, písku a slámy. Dále
zakoupíme větrnou elektrárnu a školní meteorologickou stanici, které budeme využívat na
měření napětí proudu, budeme mít možnost

KURZY PRO UČITELE V ZAHRANIČÍ
V rámci získaného grantu z programu Erasmus+
se učitelky ZŠ Mníšek pod Brdy zúčastnily během
léta 2015 zahraničních jazykových a metodických
kurzů ve Spojeném království a Španělsku. Tento
projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Získané jazykové a metodické poznatky
paní učitelky používaly během výuky anglického
a španělského jazyka. Po roce projektu jsme vyučující požádali o zhodnocení výuky.
„Metodický kurz mne obohatil nejvíce, protože jsem
se dozvěděla mnoho nových poznatků ze španělských reálií, historie a kultury Španělska. Ve svých
hodinách na 2. stupni základní školy nejvíce využívám moderní a inovativní přístupy výuky, které
mi byly v metodické části kurzu představeny. Pro
všechny členy Jazykové školy Nerja byl připraveny
odpolední dobrovolné akce, např. praktická ukázka
přípravy národního španělského jídla paelly, španělské svátky – fiestas, plážový volejbal, turistické
výlety do Cordoby, Sevilly nebo návštěva nedaleké
unikátní jeskyně Cueva de Nerja.“
Mgr. Kamila Látalová
„Díky projektu jsem do výuky zařadila nové zajímavé hry a metody práce s dětmi. Došlo tak ke
zkvalitnění a zefektivnění výuky. Nápady, které mi

modelace přenosu vyrobené energie, transformace napětí pro různé účely, měření teploty
vzduchu, rychlosti větru, absolutní tlak, graficky
budeme zaznamenávat změnu tlaku, vlhkosti
a směru větru během dne. Vybudujeme záhony, zasadíme byliny (dobromysl, libeček, mátu,
meduňku aj.), keře (mandloň, aronii apod.)
i strom - kaštanovník jedlý. Rovněž připravíme
prostory pro zahradní učebnu.
Návrh opičí dráhy

Žáci osmých tříd stříhali výmladky akátů na
Pivovárce a postavili ještěrkám a slepýšům suché zídky jako jejich úkryt. Žáci devátých tříd
uklidili část lesa v okolí vysílače na Malé Svaté
a posbírali dalších 5 pytlů odpadků. Většina
žáků měla cíl na Skalce, kde si mohli prohlédnout Poustevnu, výstavu v kostelíčku a na závěr se občerstvit u stánku.
To bylo jen stručné shrnutí našeho úsilí. Bohužel na některých místech ve městě se situace
s nepořádkem stále opakuje, takže výsledek
nemusí být dlouho patrný. Další poznatek se
týká některých obyvatel Mníšku, kteří na děti
negativně reagovali kvůli tomu, že jim při sběru
překážely na chodníku. Tak jen doufám, že děti
tyto zkušenosti neodradí od elánu, s jakým pracovaly.
Děkujeme tímto za spolupráci Lesům ČR
a Městu Mníšek pod Brdy a pracovníkům sběrného dvora za pomoc při organizaci.

Je třeba, aby děti pochopily, že environmentální výchova není příprava na cestu zpět, ale že
se jedná o hledání správné míry komunikace
s přírodou, že jde o rovnováhu mezi civilizací
a Zemí. Rovněž budeme rádi, pokud do projektu zapojíme i mladší děti z Mníšku pod Brdy
(ty ještě ne školou povinné) a pomoc uvítáme
i ze strany rodičů našich žáků.

Dana Dalešická,
ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420

Michaela Pažoutová
byly prezentovány na kurzu, jsem využila s menší
úpravou u všech věkových kategorií. Jsem ráda, že
jsem se více seznámila s metodou využití různých
videí ve výuce, což mi přineslo ze strany žáků hodně
pozitivních ohlasů. Na kurzu jsme se také zabývali
možnostmi, jak rozvíjet u dětí komunikační dovednosti, jak děti přimět k tomu, aby samy měly chuť
diskutovat. Na základě nabytých znalostí jsem
sama vytvořila nové metodické pomůcky a učební
materiály, které se mi v praxi osvědčily.“
Mgr. Kvetoslava Vehecová
„V rámci projektu jsem měla možnost seznámit se
s různými metodami výuky. Oslovila mě metoda
CLIL, se kterou už na škole pracujeme, ale na kurzu
jsem se dozvěděla o dalších způsobech jejího využití. Také jsem se seznámila s novými možnostmi využití ITC ve výuce. Na kurzu jsme si prohlédli různé
zdroje, internetové stránky, knihy, metodiky. Cenná
byla i diskuse s učiteli z různých zemí a srovnání výuky jazyků.“
Mgr. Ivana Širková Šifelová
Další informace o projektu naleznete na internetových stránkách základní školy.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací,
jež jsou jeho obsahem.

Den Země
Naše škola se již tradičně připojila ke svátku Dne
Země, který slaví 22. dubna více než miliarda lidí
ve 175 zemích světa bez ohledu na původ, víru
a národnost. Mladší žáci vyrazili do přírody a cestou plnili úkoly týkající se Země. Některé skupinky ještě uklidily okolí školy. Starší žáci vybaveni
pracovními rukavicemi a pytli vyrazili do města
sbírat odpadky v okolí Penny, Pivovárky, zámku
a Lipek. Ve spolupráci s Městem a pracovníky
sběrného dvora bylo sebráno a odvezeno 320 kg
odpadků. A to nejsou započítány další odpadky,
které byly posbírány cestou na Skalku a v okolí
školy.

Jaro ve Sluníčku
Po zimě už konečně začalo vykukovat sluníčko
a my jsme se těšili na první svátky jara - Velikonoce. Namalovali jsme krásná vajíčka, vyzdobili jsme si školku zajíčky, beránky a vajíčky
a naučili jsme se velikonoční říkanky. Nemohli
jsme se už dočkat, až se půjdeme podívat na
zahradu, jestli nám tam zajíček, který na nás
kouká z lesa, jestli jsme hodní, nechal nějaké
velikonoční dárečky. A nechal! :-)
Od března se také ve školce proměňujeme
každou středu v kuchaře nebo zahradníky. Už
umíme připravit různé pomazánky, namazat
a ozdobit chlebíčky na odpolední svačinu, udělat si ovocný nebo zeleninový salát. Také jsme
si zasadili jahody, bylinky, rajčata a velkou květinovou mísu a s nadšením koukáme, jak nám
vše krásně roste a kvete před očima. Trošku
jsme se báli, aby nám naše výpěstky nezbaštila kůzlata, která za námi měla přijet z Prahy.
Tety nás ale uklidnily, že to budou jen loutky.
A opravdu - divadlo se nám mooooc líbilo.
Koncem dubna jsme absolvovali pohádkovou prohlídku mníšeckého zámku, kde nám
princezna Anička dávala hádanky a pochválila
nás, jak jsme šikovní, že jsme všechno věděli :)
Vyráběli jsme strašlivou čarodějnici, kterou
jsme raději navečer spálili na ohni, aby nás nestrašila, opekli jsme si buřtíky a domů jsme šli
špinaví a začouzení, ale spokojení.
Už také víme, proč se měsíc květen jmenuje květen - krásně nám rozkvetly na zahradě
všechny stromy, jahody a všude to tak nádherně voní... Maminkám jsme k svátku vyrobili
krásné „srdíčkové“ kytičky, aby věděly, jak moc
je máme rádi. Teď už se těšíme na další divadélko, naši sluníčkovou oslavu Dne dětí, výlet
vlakem do lesní ZOO a další dobrodružství,
která nás ve školce čekají.
Za klučíky a holčičky ze Sluníčka
Iva Zemancová, www.minislunce.cz
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Ze zámku

Proč se zámecká zahrada nezavírá
až při západu slunce?
Rádi bychom upozornili, že na procházku i romantické posezení do
zámecké zahrady jsou všichni srdečně zváni od úterý do neděle vždy
v době provozu zámku. Přestože může panovat slunečné a příjemné
počasí, není bohužel z důvodu bezpečnosti návštěvníků možné nechat
park přístupný až do večerních hodin. Samozřejmě, pokud je to možné,
snažíme se vyjít vstříc a v případě, že některý ze zaměstnanců zůstává
přítomen ještě po otevírací době zámku, zahrada se uzavírá později.
V případě, že je přítomen zaměstnanec ostrahy, není toto možné.

Víkend otevřených zahrad

V zahradě se mimo jiné nacházejí dvě kašny, z nichž jedna je poměrně
hluboká. Existuje mnoho neukázněných návštěvníků, kteří nerespektují
a nedodržují pravidla návštěvního řádu ani vzájemného ohleduplného
chování. Někteří rodiče pouštějí své děti do fontán, dokonce zde pobíhaly i děti zcela bez dozoru. Jiní návštěvníci vjíždí do prostoru parku
na kole, další nechávají pobíhat pejsky a jsou i tací, jež vstupují přes
upozornění i zábrany do uzavřených míst, kam je vstup zcela zakázán.
Nemůžeme a nechceme riskovat, že by se někomu něco přihodilo.
Návštěvní doba zámku i zahrady je v měsíci květnu a červnu denně
mimo pondělí od 10 do 16 hodin.

Zurčící voda ve fontánkách, kvetoucí záhony kolem travnatých ploch,
paprsek slunce odrážející se od zlatavé špice úzkého obelisku, to vše
láká k procházce, odpočinku i meditaci, prostě příjemné chvilce strávené v zámeckém parku. Zavítat sem můžete od úterý do neděle v otevírací době zámku, posadit se a třeba poslouchat, jak se zastavil čas…
Během víkendu 11. a 12. června se ale návštěvníci navíc mohou o zahradě zámku dozvědět zajímavé informace, o kterých se běžně nedočtou
nebo nedoslechnou. Při akci Víkend otevřených zahrad, které se Mníšek
účastní již několikátou sezonu, se budou konat prohlídky a procházky
zahradou s výkladem průvodce.
Že její počátky pocházejí už z dob stavitele Serváce? Že prostor pro
zahradu vznikl zasypáním hradního příkopu? Kde stával skleník? Kdo
nechal vztyčit obelisk a proč to udělal? Jak staré jsou vzácné dřeviny?
K čemu se budovala salla terrena? O tom všem a ještě mnohem víc se
dozvědí všichni ti, kteří se zajímají o zámky nejen zevnitř, ale i zvenku.

Na co se můžeme těšit v zahradě i v zámku
Kromě Víkendu otevřených zahrad se v tomto prostoru pod širým nebem chystá také divadelní představení Postřižiny, na které čtenáře opět
rádi zveme. Přijďte si odpočinout od všedních starostí a zažít atmosféru
nostalgicky vzpomínané doby první republiky. Předprodej a rezervace
vstupenek na 5. a 6. srpna již byl zahájen, a proto neváhejte ani chvilku.
Na konci srpna jako každoročně vypukne velká Hradozámecká noc.
Poslední prázdninovou sobotu budou připraveny nové zábavné prohlídky pro děti, speciální prohlídky pro dospělé, tvořivá dílna, občerstvení, hudba, ochutnávky i barevný ohňostroj. Slavnostně i tajemně
osvětleným zámkem a nádvořím se budou procházet možná pohádkové bytosti, možná duchové, možná dávní obyvatelé zámku. Nechme
se překvapit.

Okénko do historie zámku Mníšku

Poválečné osudy mníšeckého zámku
Konec druhé světové války byl plný převratných událostí. Nejinak tomu
bylo i na mníšeckém zámku. V květnu 1945 byl zajištěn jeho poslední majitel Llewelyn Kast se svou švagrovou Charlottou, prostory byly
vypleněny a zařízení značně poškozeno či rozkradeno. Zámek zůstal
několik měsíců volně přístupný, poté byl zbylý nábytek svezen do
depozitářů. Některé cenné vybavení barokní kaple se naštěstí podařilo uschovat v kostele sv. Václava. Po konfiskaci byla budova zpočátku
propůjčena Svazu vysokoškolského studentstva a od roku 1946 sloužila
Ministerstvu vnitra jako depozitář Státního ústředního archivu.
V 90. letech minulého století došlo k postupnému vystěhování archiválií a roku 2000 převzal správu zámku Národní památkový ústav, který
započal s rozsáhlou rekonstrukcí a postupnou přípravou expozice přístupné veřejnosti. To mimo jiné zahrnovalo i složité vyhledávání autentického mobiliáře z doby první republiky. Podle zhruba 90 let starých
dochovaných fotografií sháněli historici a restaurátoři v depozitářích
a expozicích jiných zámků původní mníšecké vybavení. Ne všechen nábytek byl pochopitelně nalezen, nahradil se tedy podobným. Do jaké
míry se autentický ráz místa podařilo zachytit, mohou posoudit při prohlídkách samotní návštěvníci zámku.
Ing. Marie Charvátová, průvodkyně

12

Spolky

Čejka na Zlatém listu
Krajské kolo přírodovědné a ekologické soutěže Zlatý
list se konalo již poněkolikáté v Botanické zahradě v Troji
23. a 24. dubna. Čejka se zúčastnila opět v hojném počtu, nevlídné studené počasí nikoho neodradilo.
Jako každý rok měly děti připravenou soutěžní stezku v botanické zahradě a v jejím nejbližším okolí. Na stezce pak odborníkům odpovídaly
na spoustu otázek z botaniky, zoologie, ekologie i ochrany přírody.
Za Čejku soutěžily tři trojice nejmladších. Zde jsme měli veliký úspěch:
2. místo pro trojici ve složení Ríša Šálek, Matyáš Fous a Eliška Kalinová.
Další hlídky byly na 4. a na 7. místě. Za mladší (4.-6. třída) soutěžilo šestičlenné družstvo stejně jako za starší (6.-9. třída). Mladší i starší byli na
5. místě. Vzhledem k tomu, že děti byly většinou ve své kategorii nováčky a utkávaly se tak se soutěžícími o 2 roky staršími, zaslouží si také
velkou pochvalu.
Věra Hanousková

Návštěva bývalých klientů a jejich slavnostní ocenění (ti, kteří abstinují po určitý čas, jsou oceněni odznakem, ti nejvytrvalejší, staří „mazáci“
komunity, nechávají na Včelníku svůj osobní podpis v podobě malby na
jednom dílu betonové zdi lemující areál) je tradičně motivací nejen pro
stávající klienty, kteří mohou prostřednictvím návštěvníků nahlédnout
do jedné z možností, kam se může ubírat jejich budoucnost, nýbrž je
především velkým a osobním oceněním práce celého magdalénského
týmu. Tak jen poleťte, včelky, už se těšíme.
Johana Růžková
Magdaléna, o. p. s.

Zprávy ze Spolku Brdský šikula
V klubu malých debrujárů KMD Mladý vědec, který působí při Spolku
Brdský šikula, jsme se věnovali nejen různým pokusům a experimentům na pravidelných schůzkách. Vypravili jsme se i na exkurzi do Ústavu termomechaniky a do Aerodynamických laboratoří Akademie věd
v Novém Knínu.
Navštívil nás v Mníšku pod Brdy i pan Mgr. Reichl, učitel fyziky a matematiky ze Střední průmyslové školy sdělovací techniky v Praze, autor
knížky „Klíč k fyzice aneb příběhy ze života“, držitel ocenění Zlatý Ámos
za fyziku 2016 a velký fanda fyzikálních show, které tradičně předvádí.
Pod jeho vedením jsme se mohli aktivně účastnit pokusů s kapalným
dusíkem, magnetismem a dalšími. Zmrazovali jsme, levitovali, odvážnější předvedli dračí dech, pracovali jsme v jedné chvíli i s rozdílem
teplot 300 stupňů Celsia, pozorovali jsme šíření zvuku i působení odstředivé síly.
Ve spolupráci s Vítkem Bočkem, studentem z Matematicko-fyzikální
fakulty UK, proběhla hodina plná názorných pokusů zaměřených především na elektromagnetismus. Děti zaujala i hodina elektrotechniky
a práce s diodami, kterou jsme v klubu směrovali do stylu Starwars.

Být členem komunity neznamená
jen „léčit se ze závislosti“
Komunita je organismus, kruh lidí, názorů, pohledů na
svět, myšlenek, radostí a smutků a jejich neustálého
setkávání. Je to živý tvor, úl, který sídlí v lesích na kopci
na Včelníku, užívá si krásu krajiny a čelí jejím výzvám.
A tak, jako každá živá bytost,
i komunita nejenže od svého okolí věci přijímá, ale cítí za ně zároveň odpovědnost a je odhodlaná
o ně pečovat. 26. dubna jsme se
proto trochu se zpožděním připojili k mezinárodnímu Dni Země
a vzali na svá bedra úkol úklidu
lesů v okolí někdejší vojenské základny, která je nám domovem.
Vedle toho jsme taky v duchu myšlenky udržitelného rozvoje celý den
nevyužívali neobnovitelné zdroje. Svíčky osvětlující schodiště uvnitř
budov dodaly dni věnovanému přírodě mystickou atmosféru, zatímco
voňavé steaky z vlastní farmy upečené venku na ohni pozvedly pracovní morálku.
Deštivé počasí sice poněkud ztěžovalo pohyb v terénu, na druhou stranu ale vyburcovalo mníšeckého rodáka a komunitního terapeuta Mirka
Salcmana, aby vytáhl ze šatníku patrně nejzářivější kus garderóby, což
všeobecně deštivou náladu zlepšilo.
O první červnové neděli nás čeká další oživení komunitní rutiny. Koná se takzvaná
Výroční komunitní slavnost, kam jsou zváni
všichni klienti, kteří kdy prošli rezidenčními službami Magdalény. Každoročně se na
Včelník slétnou desítky včelek proměněných touto unikátní životní zkušeností; někteří přijedou v doprovodu partnerů, dětí.
Mezi zvanými jsou také rodinní příslušníci
zakladatelky Magdalény, paní Marie Kaplanové, kteří zde připomínají její odkaz. Sama
paní Kaplanová byla pravidelným hostem
slavnosti.

V rámci botaniky děti pracovaly na projektu „Klíčení semen“. Přiložili
jsme ruce k dílu a aktivně jsme se účastnili i akcí v Mníšku pod Brdy, a to
„Dne Země“ a „Čaromáje“.
Spolek Brdský šikula zorganizoval kurzy „Decoupage pro začátečníky“
pro maminky a děti, které probíhaly v oblíbené kavárně Malý mnich.
V blízké době proběhne i kurz restaurování pro děti s výtvarnou dílnou
a Lurdským příběhem pod odborným dohledem restaurátorky Ludmily
Vaňkové Svozilové.
Těšíme se i na brzké pokračování workshopu ke známé PC hře, který
jsme organizovali před časem, tentokrát bude určen pro školní děti
a zaměříme se na téma morální kodex počítačových her.
Podrobněji o naší činnosti a nadcházejících akcích se můžete dočíst na
našich webových stránkách: brdsky-sikula.webnode.cz.
Na závěr bychom rádi poděkovali Brdským zálesákům, kteří se s námi
podělili o svou klubovnu po dobu oprav schodiště v MKS, a truhlářství
na Magdaléně, o. p. s. za pomoc a výrobu výukových materiálů.
Za Spolek Brdský šikula a KMD Mladý vědec
Anna Čišková a Natálie Votrubová
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Program na Noc kostelů 2016 - kostel sv. Václava, Mníšek pod Brdy
ŽIVOT JE ZÁZRAK
18:00 Příchod Mnicha - zahájení Noci
kostelní 2016, start doprovodných akcí
19:30 Smyčcový koncert rodiny Sedlákových
21:30 Koncert chrámového sboru
Tož dáme ty naše
22:00 Průvod se svícemi okolo kostela
Životem kolem a kolem
22:30 Noc bubnů ve tmě
23:30 Modlíme se za vás - zakončení Noci
kostelní 2016

Doprovodné akce:
•

Probíhají paralelně

•

Přerušované jsou jen ty akce, které ruší koncertní
vystoupení

•

Programy pro děti trvají od 18 h. do 21 h.
Poznávejte kostel hravě - pro děti i dospělé
Bratrovražedná bojovka - luštění po kostele i vedle
Zastřel svého démona - střelba z praku
Zazvoň si s Quasimodem - prohlídka věže a kůru

Výtvarná dílna - výroba kostelíků s barevnými okénky
Šachy v kostele - biblické šachy
Výstava liturgických předmětů
Výstava svatých obrázků
Výstava Zázraky života
Hřbitov ožívá - vzpomínka na zemřelé a mozaikování
Muzeum a kazatelna - kostel z výšky
Okoštujme mešní - ochutnávka mešních vín

Přijďte, těšíme se na Vás!
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Agape - občerstvení u stánku v márnici na náměstí
Na slovíčko s P. Janem Dlouhým, kdo bude chtít

18:00-18:30 Zahájení

Úvodní proslov a zamyšlení farářky 18:30-19:30 Koncert
Spirituály v podání
Venduly Kalusové na téma
Hvozdnického pěveckého
průvodního biblického verše
sboru a Evangelického
20:00-20:30 Western Beauty pěveckého sboru z Prahyaneb Cesta na severozápad Smíchova
Ochotnické divadelní představení
21:00-22:30 Bibliodrama
- hrají děti a členové evangelického
Kreativní skupinová práce
sboru ve Hvozdnici
s biblickým textem, opět na
téma letošního motta Noci
23:00-00:00 Meditace
kostelů
s písněmi z Taizé
Každý bude vítán.
Možnost přespání
Modlitební ztišení, meditace,
v podkroví fary.
písně z Taizé v podání hudebníků
Změna programu
Veroniky a Ondřeje Kopeckých
vyhrazena.

hvozdnice.evangnet.cz
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Den dětí a seniorů aneb
Všichni jsme pořád děti
Pohodové odpoledne využili všichni pozitivně naladění návštěvníci k sousedskému mezigeneračnímu setkání. Už podruhé se akce
konala na školním hřišti v režii sdružení Pro
školu a Domova pro seniory a mimo jiné byla
motivována podporou Sbírky pro Domeček,
k pořízení bezbariérového vozidla pro imobilní seniory. Letos navíc zorganizovala paní místostarostka Daniela Páterová, patronka celého
Dne, Muffinovou párty na podporu Kristiánka
Malého.
Odpoledne vyplnilo více než tisíc návštěvníků
dle své chuti a nálady. Aktivně v rámci atrakcí,
které připravili obyvatelé a zaměstnanci Domečku, Sokolové, Zálesáci, orientační běžci,
Mladí vědci, Magdalena, Cvičení bez Chyby
a střelnice Buffalo Bill. K další zábavě přispěly
divadelní společnosti Úsměv, Bořivoj a Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila, hudební
seskupení A.M.O.S. a A.M.O.Sek, Hwězdná
pěchota, zpěvačka Eliška Rezková, kouzelník
Martin a shlédnout jsme mohli vystoupení

Street Dance a sportovního aerobiku. K vidění byla technika Integrovaného záchranného
systému (Hasiči z Mníšku a Stříbrné Lhoty,
Městská policie, Policie ČR, Samaritáni a Asociace dobrovolných záchranářů) a RC modely.
Akci by nebylo možné uspořádat bez dobrovolníků a partnerů, kterým je třeba na tomto
místě poděkovat.
A co dál? Přece na shledanou za rok na Dni dětí
a seniorů 2017!
Partnery Dne dětí a seniorů 2016 byli:
Základní škola, Město Mníšek pod Brdy, Studnařství František Keyř, MAQFORT, s. r. o., PLASTY FRANK s. r. o., De Barons Management, s. r. o.,
GENERAL REALITY, a. s., paní Zdena Benešová, Družstvo Eurosignal, MARTIN UHER, s. r.
o., Esmarin, s. r. o., Restaurace Pod Skalkou,
Miniškolka Sluníčko, Autodoprava Pavel
Stuchlík, Restaurace Lískovka, ZDEKAR s. r. o.,
HAASOVÁ CZ s. r. o., Wish Production s. r. o.,
MIVA-palivo s. r. o., Automyčka Mníšek, s. r. o.,
Pekařství a cukrářství Jarolímek s. r. o., školní
jídelna, Martin Klikorka, Malý mnich café, Patina House, Rádio Blaník.
Marek Inderka

Domácí péče funguje také
v Mníšku a okolí
V Mníšku pod Brdy má od září 2015 základnu tým sester Zdravotního ústavu Most k domovu, který na území Prahy-západ poskytuje
domácí ošetřovatelskou a paliativní péči. „Jezdíme domů za pacienty, kteří jsou po operaci
nebo chronicky nemocní a pomáháme jim
třeba s převazy,“ vysvětluje členka týmu Eva
Rozboudová. Pacienti se tak mohou léčit
doma a mají jistotu zdravotnické pomoci. „Je-li to možné, podporujeme pacienty, aby byli
brzy soběstační. Učíme je třeba správně chodit o berlích,“ dodává sestra Tereza Bártová.
Tuto tzv. domácí ošetřovatelskou péči hradí
na základě předpisu praktického lékaře zdravotní pojišťovny.
Sestry se starají i o nevyléčitelně nemocné
pacienty. Spolupracují při tom s lékaři a odborníky Zdravotního ústavu Most k domovu.
„Domácí hospic umožňuje pacientům strávit
poslední dny a týdny života v jejich přirozeném domácím prostředí, v kruhu blízkých,“
popisuje Eva Rozboudová. Smyslem péče je
zachování maximální možné kvality života
pacienta.
Na komplexní přístup klade tým sester velký
důraz. „Nestaráme se jen o zdravotní potíže,
ale chápeme osobnost pacienta v širším kontextu: vnímáme jeho sociální prostředí a dokážeme mu zajistit např. i úkony pečovatelské
služby,“ říká Tereza Bártová. „Když pečujeme
o pacienty v terminální fázi života, jsme také
oporou jejich blízkým,“ doplňuje Eva Rozboudová.

DĚTI SENIORŮM A SENIOŘI DĚTEM - DĚKUJEME
Obrovské poděkování patří všem, kteří 7. května přišli do parku za Domovem pro seniory na starém sídlišti. Počasí nám
přálo, a tak jsme nakonec napočítali téměř 30 dospělých
a 30 dětí, kteří všichni přišli během dne pomoci s úpravami
parčíku. Většinou to byli bývalí, současní či budoucí členové
Fabiánku, lidé z Domova pro seniory, ale i další dobrovolníci,
kteří neváhali a přidali svou ruku k dílu. Vládla úžasná nálada
a všichni byli do práce jako diví. Díky tomu se stihly všechny
naplánované činnosti a dokonce i něco navíc. Brzy si tak budou moci senioři z Domova bezpečně vyjít do parku, posedět na nově instalovaných lavičkách a zacvičit si na prvcích
pro ně určených. Věříme, že se park stane příjemným místem
pro odpočinek nejen seniorů z Domova a dětí, ale i obyvatel
z okolních domů.
VŠEM, KTEŘÍ PŘI AKCI PŘIŠLI VE SVÉM VOLNÉM ČASE POMOCI, JEŠTĚ JEDNOU MOC DĚKUJEME.

„Projekt podpořil T-Mobile
prostřednictvím grantové výzvy
Mluvme spolu.“

Skupina sester se základnou v Mníšku je v ČR
výjimečná: funguje totiž jako tzv. volný tým.
Sestry nemají nadřízeného, ale práci si organizují samy. Mají možnost si režim dne přizpůsobit dle potřeb pacientů i svých a třeba
během dne vyzvednout děti z kroužků.
„Volné týmy úspěšně fungují např. v Nizozemsku, a tak jsme se rozhodli, že zkusíme tuto
inovaci i v ČR. A začali jsme v Mníšku, který má
ideální polohu a máme zde dobré zázemí,“ vysvětluje Jiří Kabát, ředitel Zdravotního ústavu
Most k domovu, pod jehož garancí volný tým
funguje.
„Zakládáme vztah s pacientem na důvěře,
profesionalitě a lidském přístupu. Věříme, že
když je spokojený pacient, je spokojená i sestra. A naopak,“ uzavírá Tereza Bártová.
Hana Valentová
Kontakt:
Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.
Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská
služba
Ke Škole 1389, Mníšek pod Brdy (návštěvy
pouze po telefonické konzultaci)
praha-zapad@mostkdomovu.cz, tel. 315 559 975

Lucie Vorlová

www.mostkdomovu.cz
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Diskuse a oznámení

Podekování
Rozhodnutí pana Miloše Navrátila skončit ve své funkci bylo pro mě nepříjemným překvapením. Zřejmě se naplnilo české pořekadlo ,mnoho
honců - zajícova smrt´.
Rád bych mu touto cestou poděkoval za to, co pro Mníšek udělal a dělá,
a jakým způsobem Mníšek prezentuje. Pan Navrátil je přesně ten typ,
který je snem každého zaměstnavatele: osnovu své pracovní náplně
a pracovní dobu bere jen jako základ a odrazový můstek k tomu, co
opravdu dělá. Nekompromisní pracovní nasazení, velmi dobré a hlavně
uskutečnitelné nápady, osobní dohled při přípravě a průběhu nejrůznějších akcí, mnohdy (vlastně skoro vždycky) na úkor osobního života
a zdraví. A to vše v dělné atmosféře jeho nejbližších spolupracovníků.
Je to o to cennější, že není „mníšečák“, přesto se pro něj Mníšek stal srdeční záležitostí. Lze ho tak přiřadit ke skupince osobností, kam patří
například architekt Baše, inženýr Woletz nebo architekt Hyzler.
Jako mluvčí města přijímá se samozřejmostí běžnou, i když nespravedlivou praxi, že ne tvůrci, ale poslu zpráv je spíláno, pokud je zpráva nepříznivá.
Bohužel pro Mníšek o něj přicházíme. Pro svého nástupce nasadil laťku
vysoko, převysoko.
Vážený pane Navrátile, jako dlouholetý obyvatel Mníšku bych Vám rád
poděkoval za všechno to, co jste pro naše město udělal a děláte. Přeji Vám hodně zdraví a dobrou volbu toho, co plánujete dál podnikat.
Doufám, že na Mníšek nezanevřete.
Petr Vodvářka
Z celého srdce děkujeme panu řediteli Janu Danielovi a všem pracovníkům v Domečku na Mníšku za jejich péči o naši maminku, paní Marii
Krtkovou, která nám 4. května 2016 navždy odešla.
Žila v Domečku dlouhá léta a z její vlastních slov víme, že zde našla
opravdový domov. Dokud mohla, účastnila se ráda různých kulturních
akcí, ať to byly zájezdy, plesy, koncerty nebo divadelní představení (kde
si i zahrála), dětské besídky apod. To vše bylo pořádané na vysoké profesionální úrovni.
A právě profesionalita, která v Domečku panuje, se pozná na první pohled: všude pořádek, klid a čistota. Ale přesto je tu ještě něco navíc:
úcta ke stáří a láska k bližním, což jsou hodnoty zdánlivě neviditelné,
avšak o to více pronikající k srdci a k duši. To vše zde naše maminka
nalezla a myslím, že i velmi oceňovala, neboť jí to pomáhalo překonávat
zdravotní útrapy, kterých zažila věru nemálo.
Za naši maminku Mařenku i za nás náleží panu řediteli Janu Danielovi,
všem pracovníkům Domova seniorů Pod Skalkou v Mníšku pod Brdy
naše nejupřímnější poděkování a přání pevného zdraví.
S úctou a přáním všeho dobrého

Hana a Josef Bláhovi, Černošice

Vážení,
chtěla bych tímto vyjádřit veliké poděkování panu Zbyňku Uhlířovi za
jeho profesionální přístup, vstřícnost a ochotu při poskytování služeb
sběrného dvora. V souvislosti s realizací dokončovacích prací na naší
zahradě u řadového domu č. p. 1502 v ulici Pod Skalkou v Mníšku pod
Brdy bylo nezbytné vyměnit větší množství neúrodné zeminy za zahradní zeminu.
Byla jsem opravdu překvapena velmi vstřícným a rychlým jednáním
pana Uhlíře, když jsme potřebovali přistavit a odvézt kontejner, i tím,
jak pružně dokázal reagovat na všechny komplikující okolnosti, které
s tím byly spojené. Při přistavování a odvozu kontejneru se ukázalo,
že naše zahrada u řadového domu v ulici Pod Skalkou, sousedící s pozemkem ve vlastnictví města, se stala po všech provedených úpravách
jakoukoli technikou prakticky téměř nepřístupná, což jsme nepředpokládali. Jen díky vysoké profesní zručnosti a ochotě pana Uhlíře a toleranci obyvatel okolních domů se nám podařilo rozkopanou zahradu
nakonec dokončit.
Soudě podle své zkušenosti mohu díky jednání pana Uhlíře konstatovat, že služby sběrného dvora fungují, jak mají, a opravdu slouží potřebám občanů města Mníšek pod Brdy.
S pozdravem a přáním pěkného dne
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Pavla Schincke

Michale Strnade
– zameťte si před vlastním prahem
V eM57 jsem bez problémů zveřejnil kritický článek předsedy redakční rady Zpravodaje Michala Strnada OVĚŘUJ. Požádal jsem ho, aby se
několika větami čtenářům představil, aby věděli, kdo jim píše. Odmítl
s tím, že RR chystá představení všech členů, až bude kompletní. To
může být za rok anebo taky nikdy.
K článku. Pan Strnad udílí knížecí radu: „Důvěřuj, ale ověřuj.“ Člověk je
zvyklý, že když mu „no name“ tyká, prostě mávne rukou. U pana Strnada udělám výjimku. On totiž sestavil Pravidla pro nevyžádané příspěvky
a první, co bylo, že je porušil. Ve Zpravodaji č. 245/246 zveřejnil útočný
článek jakéhosi Ivana Moravčíka s názvem Ozvěna. Moravčíka nikdo
nezná, jak se text do redakce dostal, nikdo neví. Anonym jak vyšitý
a porušení Strnadem stanoveného pravidla č. 7. Že by se on či RR v příštím čísle omluvili? Ani náhodou! Takže, pane Strnade, vytvořte pravidla
pro RR a nastavte redakční kulturu tím, že je budete dodržovat. Opačný
postup, tj. nejprve pravidla pro občany, které neplatí pro RR, dělá z Vaší
komise cenzurní chlév.
Petr Jánský

Reakce Michala Strnada

Kus za kus, tak to chodí v eM
Ve čtvrtek 12. května 2016 jsem poslal panu Jánskému k otištění v nedělním eM č. 57 text – na pěti příkladech jsem ukázal, jak místo ověřování faktů střílí od boku. Na konci jsem mu doporučil, aby si stanovil
minimalistické pravidlo Důvěřuj, ale ověřuj.
Pan Jánský odpověděl, že text rád zveřejní a že bych se měl čtenářům
představit. Sdělil jsem mu, že představení redakční rady (RR) chystáme.
V pátek 13. mi pan Jánský poslal článek, který vidíte nahoře. Doprovodil
ho slovy, že věří, že ho zveřejním stejně bez problémů, jako on zveřejní
článek můj. Když jsem mu odpověděl, že to rozhoduje redakce, odepsal, že s vydáním mého textu počká.
Pan Jánský můj text v eM č. 57 nezveřejnil, počkal dva týdny. U vydavatele, který každé eM končí větami „Máte zájem něco sdělit svým spoluobčanům? Něco Vás zaujalo, chcete někoho pochválit? Nejste s něčím
spokojeni?“ jsem přístup kus za kus neočekával. Co asi žádá od jiných
přispěvatelů? Možná nic, pokud články vyhovují jeho názorům.
To, co mi pan Jánský vyčítá, prokazuje buď jeho neznalost, nebo přecházení toho, co se mu nehodí.
Pravidla pro RR a redakci sestavujeme více než dva měsíce. To lze dohledat v zápisech z jednání, které pan Jánský čte a glosuje.
Podle pana vydavatele jsem sestavil Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků a první, co jsem udělal, bylo, že jsem je porušil. Ve
Zpravodaji 245/246 se totiž objevil článek Ivana Moravčíka Ozvěna. Podle pana Jánského jde o anonym jako vyšitý. Omyl. Od autora převzal
obálku s textem pan Navrátil před budovou úřadu, protože skončily
úřední hodiny. Redakce s autorem komunikuje telefonem, jako s většinou autorů. Autora redakce zná, nejde o anonym.
Pokud by měl pan Jánský pravdu, vznikl zde i časový paradox – Zpravodaj 245/246 vyšel začátkem února 2016, RR schválila pravidla 25. února.
Nemohl jsem porušit něco, co neexistovalo.
A nakonec se panu Jánskému nelíbí, že mu údajně tykám – opět mimo,
doporučil jsem, aby si sám pro sebe stanovil pravidla, třeba Důvěřuj, ale
ověřuj. Pokud pan Jánský sám sobě vyká, pak se mu omlouvám, netušil
jsem, že se chová v takové úctě. Dovolil bych si doporučit k přečtení
Ovidiovy Proměny, knihu III (http://bit.ly/1V3IXuw, strany 85 až 90).
Michal Strnad, předseda redakční rady

Diskuse

Vážení spoluobčané,
dovoluji si opět napsat příspěvek do zpravodaje. Přiměl mě k psaní příspěvek paní Slávky Schoberové, které tímto děkuji, že vyjádřila to, co si
myslíme o paní Bezpalcové. Většina občanů si o takovém blábolu myslí
své. Paní využívá svobodu slova, aby lidi urážela, ale zároveň jim upírá svobodu rozhodování, např. nakupovat kde chtějí a co chtějí. Upírá
svobodu podnikání např. inzerentům ve zpravodaji nabízet své služby,
protože nejsou zdejší apod.
Souhlasím s rozhodnutím redakční rady zpravodaje, aby se ve zpravodaji neřešily osobní invektivy. Tohle ale není osobní, to se týká celého
města.
Teď bych ráda řekla něco o naší knihovně v Mníšku. A řeknu narovinu,
že práce děvčat tam zaměstnaných nikdo nezávidí. Knihovnice jsou velice pracovité, ochotné, snaživé, nápadité vůči čtenářům, ale bohužel
knihovna není nafukovací. A tak svádějí léta boj o místo pro každou, ač
žádanou novou knihu. Rok co rok doufáme, že se stane zázrak a Mníšek
bude mít pěknou, novou moderní knihovnu, kde si pracovnice nebudou muset říkat s novou knihou „kam s ní“.
Také je mi líto, ale to si myslím, že je také vina čtenářů, že nežádají knihy od českých autorů, jako např. od výborného vypravěče, spisovatele
knih nejen odborných, váženého pana prof. MUDr. Kouteckého. Pohádky, které vyprávěl svým vnoučatům a pak vydal, jsou kouzelné a krásně
ilustrované.
Také bych ráda, aby měla knihovna více spisů od našeho dosud žijícího
(a přejeme mu ještě dlouhá léta) dřevorubce, mořeplavce, cestovatele,
osobního stavitele lodí Rudolfa Krautschneidera, Nevyplouvá na moře
bez knihovny a také tam píše své knihy. Jeho knihy jsou dobrodružné,
čtivé pro velké i malé. To je jen malá ukázka toho, co bych ráda v knihovně viděla já. Heslo pana K. „moře a lesy jedno jsou“.
(Redakčně upraveno)

Všechny zdraví, Lenka Taliánová

Žádná knihovna, ani ta naše, nemá neomezené prostory a finanční prostředky pro pořízení každé knihy, kterou bychom si my nebo čtenáři
přáli ve fondu mít. Rádi ale knihy, které nevlastníme, objednáme zájemcům ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. V loňském roce jsme
tak zprostředkovali vypůjčení 278 knih. A do naší mníšecké knihovny
jsme navíc pořídili 877 nových knih. Díky průběžně obnovovanému
fondu tak můžeme stále nabízet našim čtenářům mnoho nového.
Tereza Bauerová, knihovnice

O mobilech a lidech
Není to až tak dávno, kdy jsme o mobilech jen slyšeli a dnes už je mají
i malé děti a ovládají je bravurně. Bez té zázračné krabičky neuděláme
ani krok, doprovází nás všude. A tak např. při dopravní nehodě najdou
záchranáři nejenom doklady, z kterých rychle zjistí naši totožnost, ale
náš mobil, ve kterém se snaží najít kontakt, který by o naší nehodě
v případě, že nejsme schopni komunikace, informovali. Ale v tom
dlouhém seznamu kontaktů, který tam většinou máme, si těžko mohou vybrat.
A proto už před lety vydal Červený kříž spolu se záchranářskými
organizacemi doporučení, aby si lidé v seznamu kontaktů označili
telefonní čísla, kam mají informaci záchranáři poslat. Je to zkratka
mezinárodního významu a vypadá následovně:
ICE (In Case of Emergency = Pro případ nouze)
Chcete-li označit více osob, u dalšího kontaktu použijte ICE 2, ICE 3,
atd. Nemusí se vždy jednat o dopravní nehodu, zdravotní komplikace
nás mohou potkat nečekaně kdekoliv: na procházce, v obchodě, nebo
v autobusu.
Všechny lidi dobré vůle zdraví

Ivan Moravčík

„Nošení dřeva do lesa“
v praxi

Na přiloženém snímku, kde pracovníci uzavírají kontejner naložený akátovým dřevem, v pozadí
vidíme věž Českého hydrometeorologického ústavu v Praze Libuši.
Dřevo – akáty si z Prahy do Mníšku odvezl Domov pro seniory na
stavbu altánu, aby senioři v parčíku u Domova si i v horkých dnech
mohli venku na chvíli sednout.
Laikovi to asi nepřijde nijak divné, ale mnozí občané si vzpomenou na
desítky akátů, které byly odstraněny z břehu Bojovského potoka na
Pivovárce a část z nich ležela i několik měsíců naproti zahradnictví.
A když se podíváme do starších zápisů ze zasedání zastupitelů, najdeme tam i podnět od občana, aby dřevo z Pivovárky si město nechalo
pro své potřeby (např.: lavičky, dřevěné stavby do parků, do školek, školy, …). Například, v Praze – Lysolajích, kvalitní akátové dřevo městská
část Lysolaje využila pro stavbu letní třídy u základní školy (akáty byly
z nedaleké přírodní památky, kde Lysolaje jsou vlastníkem pozemků).
Podnět občana tenkrát nebyl vyslyšen. Starostou Mníšku, s odvoláním
na pravidla projektu, to bylo zdůvodněno, že cena dřeva sníží náklady
na realizaci projektu. Mám za to, že i kdyby si část akátů dřevo město
jakoby koupilo (nepatrně by navýšilo svoji spoluúčast – jen 6000,- Kč
stál znalecký posudek na ocenění dřeva akátů), tak se to později městu
několikanásobně vrátilo.
Takže, své kvalitní dřevo „prodáme“ a potom pro potřeby města či městem zřizovaných organizací, dřevo vozíme desítky kilometrů zpět.
Naštěstí – dřevo z Libuše, v rovině více jak 7 m3, bylo jen za odvoz. Takže
Domov pro seniory se choval racionálně, využil příležitost ve prospěch
svých klientů.
Myslím, že je to přímo ukázka, jak někteří z vedení města myslí, a na
druhou stranu, že občané se v rámci možností pro své město snaží,
i přes nepřízeň „vrchnosti“, něco smysluplného přinést.
Pavel Jeřábek

Ve Zpravodaji byla několikrát zmiňována výše platu starosty. Zde je
upřesnění dle zákona o obcích, který říká (§ 75, odst. 4), že „uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému členu zastupitelstva
obce, kteří vykonávali funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží
měsíční odměna, a byli z této funkce odvoláni nebo se jí vzdali, bude
tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání
se funkce nebo odvolání z funkce“. Není tedy pravda, že při odvolání
z funkce dostává starosta 5 platů. Za předpokladu, že člen zastupitelstva obce vykonával např. funkci starosty nepřetržitě po dobu nejméně 5 celých ukončených, po sobě jdoucích let, náleží mu odměna při
skončení výkonu funkce ve výši 6 měsíčních odměn (tj. jedna měsíční
odměna + pětinásobek této odměny). Ovšem, dosavadnímu starostovi
(uvolněnému nebo neuvolněnému), který kandidoval do zastupitelstva
obce a vznikl mu mandát, tj. byl zvolen do zastupitelstva obce, a na
ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce byl opětovně zvolen uvolněným starostou, uvedený nárok na výplatu odměny při
skončení výkonu funkce nevzniká.
Zora Kasiková, redakce, OKS

Divadlo Různých Jmen v amfiteátru Hostince
u Káji Maříka uvádí
Stvoření světa – bez cenzury

První divadelní hru filmového režiséra a scénáristy Karla Janáka
Ještě stále věříte báchorce o jablku? Myslíte si, že Eva skutečně vznikla z
Adamova žebra? Nezdá se vám, že už je čas dozvědět se konečně pravdu?! Nyní vám můžeme prozradit tisíce let staré tajemství – všechno
bylo úplně jinak!!!
Hrají: Bůh, Anděl, Ďábel, Adam, Eva
V případě únavy Boha či jiných mohou zastoupit: Valérie Zawadská,
Rudolf Hrušínský ml., Jan Rosák, Romana Goščíková a Milan Enčev.
11. 6. od 20.30 ve venkovním amfiteátru Honstince u Káji Maříka.
Vstupenky (á 200,- Kč) v prodeji v Hostinci u Káji Maříka nebo na
Ticketportal.cz

17

Oznámení a inzerce

IVA BITTOVÁ

Sobota 25. června 2016 od 19:00
Barokní areál Skalka

(před kostelíkem sv. Maří Magdalény)
Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji za 140 Kč a na místě v den konání koncertu za 200 Kč.
Prodejní místa jsou: v pokladně městského úřadu, v pokladně Státního zámku Mníšek pod Brdy,
v kavárnách Malý mnich a Patina House.
Rezervace vstupenek je možná na e-mailu mks@mnisek.cz nebo telefonu 732 931 219.
www.mnisek.cz
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Mníšecké kulturní léto

Pozvánka na Zahradní slavnost
ZŠ TRNKA Dobříš Vás srdečně zve na Zahradní
slavnost, která se koná v neděli 19. června 2016
od 15 hodin. Můžete se těšit na:
l benefiční Kavárnu U Ludvíka,
l domácí zákusky a koláče,
l výtvarnou dílnu s Danielou Doubkovou a Zuzkou Hutňanovou,
l hudební vystoupení Jana Voděry ze ZUŠ Dobříš,
l sportovní hry se skautským oddílem Minnehaha,
l komentovanou prohlídku školní budovy,
l prodejní výstavu fotografií Filipa Hájka.
Místo konání: ZŠ TRNKA Dobříš, Příbramská 638 (vchod z ulice Lesní)
Výtěžek akce bude použit na rekonstrukci ZŠ TRNKA. Děkujeme za podporu
Obecnímu úřadu Kytín, společnosti J.J.Darboven a ZUŠ Dobříš.
Dagmar Červenková

Inzerce

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5
přijme zaměstnance na pozice

• POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA) •
jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1x za 3 týdny

• SKLADNÍK •
jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1x za 3 týdny

• ŘIDIČ dodávky – skupina B •
jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1x za 3 týdny

Tel. 777 66 1111, 296 828 302 (po 14. hodině)

OZNÁMENÍ K INZERCI

G_inzerce_Mnisecky_zpravodaj_92x128_Zamestnanci_TISK.indd 1

12/05/16 10:37

Objednávky plošné a řádkové inzerce přijímáme na adrese
inzerce@mnisek.cz. Aktuální ceník inzerce najdete na
www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, rádi Vám jej též na požádání zašleme.
Při opakované inzerci poskytujeme slevy. Těšíme se na spolupráci!

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů, živých
plotů apod. Dodám ekologická hnojiva a substráty. Tel. 603 924 921
Koupím garsoniéru (1+1, 1+kk) v Mníšku pod Brdy do 1 mil. Kč.
Platba v hotovosti. Kontakt: 603 47 20 30.
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SERVIS
perfektní
předprodejní
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inform sport.cz
olainfo@k

RESTAURACE MARJÁNA
přijme zaměstnance na pozice

pomocný/á kuchař/ka
a pomocná síla do kuchyně

Krátký/dlouhý týden, zajímavé platební ohodnocení.
Vyžadujeme praxi v oboru, pracovitost, zodpovědnost, flexibilitu.
E-mail: LukassKocman@gmail.com, tel.: 723 128 805

•kola horská
•trekingová
•silniční •dětská
•elektrokola
•koloběžky ČTVRTKY
po-pá 8-18 / čt 8-20 /
do 20:00
so 8-12 / ne 14-17

www.kola-sport.cz

info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice
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Inzerce a oznámení
JUDr. Ladislav Hireš

Mníšek pod Brdy, Bojov č. p. 127

člen České společnosti pro stavební právo, registrovaný lektor

PRODEJ

nezávislý právník – odborné poradenství – konzultace
specifika správních řízení – problematika stavebního zákona

Vilka 5+1 a 4+kk

a zákona o pozemních komunikacích, soukromoprávní úprava
nezbytných cest – dopravní přístupy k nemovitostem.

po kompletní rekonstrukci
zahrada 942 m2
Vybavení:
• obytné místnosti - dubová podlaha
od rakouské ﬁrmy Egger
• 4 koupelny – vany Riho, baterie Grohe,
splachování Geberit
• elektroinstalace včetně datové a kabelové sítě,
audiorozvody
• voda: obecní vodovod a studna, kanalizace:
domovní čistička
• vytápění: plynový kotel, elektrokotel, krb
• garáž pro 2 auta
• skleník, zahradní domek

Kancelář:
Areál Kovohutě Holding DT, a. s.,
Administrativní budova
Pražská 900
252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: +420 318 694 912
Mobil: 724 752 842

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ
MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Cena: 6.000.000 Kč, lze jednat

-------------------------------GOLDREAL Reality s. r. o.
tel. 602 206 048
e-mail: goldreal@goldreal.cz
www.goldreal.cz

Petra Zedníčková
telefon: 317 070 054
mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

Hledáme

Advokátní kancelář

asaze_inzerce_92x60.indd
ODBORNÉHO PRODEJCE

pro oblast střední Čechy - západ, Praha

Společnost Franken Maxit s.r.o. dodává na trh ucelený sortiment stavebních materiálů - suchých maltových směsí, balených i volně ložných
v silech, spolu se strojním zařízením a technologií na jejich zpracování.
Hlavními body pracovní náplně jsou:
■ Hledání nových obchodních příležitostí
■ Akvizice nových zákazníků a péče o stávající zákazníky
■ Technické poradenství a nabídková činnost
■ Zajišťování obchodních případů
Předpokladem pro výkon této činnosti je:
■ Vzdělání v oboru stavebnictví a praxe v oboru
■ Orientace v oblasti stavebních materiálů
■ Dobré komunikační dovednosti a aktivní přístup k práci
■ Řidičský průkaz B a znalost práce s PC
Své nabídky zasílejte na e-mail salkova@maxit.cz
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JUD r. Jiř í Tvrdek

13.10.2015 12:32:33

Zastupování, smlouvy, veškeré právní služby.

Realitní kancelář
JUD r. Jiř ího Tvrdk a
Veškeré realitní služby.
Volejte: tel. 606 476 169
nebo pište na e-mail: advokat.tvrdek@email.cz
Adresa kanceláře: Komenského 1533, Mníšek pod Brdy.
(vedle školní jídelny).

Inzerce

ECO taxi

725 502 855 www .green-prague.cz

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům
PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídněte mi svou nemovitost
Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

& 722 490 490

certifikovaný realitní makléř.
Jaroslav pýcha Váš
Tato lokalita je i mým domovem.
re ze rv o vá

Naši klienti v této lokalitě hledají:
Rodinný dům i před rekonstrukcí
Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

no

PROdej RD 7+KK, 237 m2,
pozemek 959 m2, ul. Školní,
Černošice, Praha – západ

Zde může být
i Vaše
nemovitost

PROdej stavebního pozemku,
1.725 m2,
Všeradice, okr. Beroun

jaroslav.pycha@re-max.cz
pr o d á n o

PROdej luxusní restaurace, herna,
casino 798 m2, pozemek 1917 m2,
ul. Hlavní, Průhonice, Praha – západ.

PROdej stavebního pozemku
u lesa, 2.199 m2,
Trnová u Jíloviště, Praha - západ

PROdej RD 7+1, 236 m2,
pozemek 1005 m2, ul. Slunečná,
Černošice, Praha - západ
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Inzerce
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Skvělý servis
a férové jednání.
Vaše realitní makléřka

C

M

Zuzana Oliverius

Y

CM

zuzana.oliverius@re-max.cz

MY

CY

777 075 314

CMY

K

Diamond group

ODPADY

svoz likvidace odpadkové koše
zanáška popelnic kontejnery sběrný dvůr

ČIŠTĚNÍ

chodníky, ulice zimní údržba, posypy
samosběry, mytí ruční metení
odstraňování graffiti

ZELEŇ

zahradnické práce sekání trávy
údržba mobiliáře plnění bazénů
ostatní komunální služby

Přímý kontakt Mníšek:
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz
22Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd
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Inzerce a oznámení

INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN
Mníšek pod Brdy Pražská 16
mobil.: 732 825 975, 731 253 750

Provozní doba: PO – PÁ 7.30 – 12.00
13.00 – 17.00
SO

8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com
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Inzerce

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky

ČTVRTKY

po-pá 8-18
do 20:00
čt 8-20
so 8-12 / ne 14-17

Kvalitní
servis
perfektní
předprodejní
příprava kol

RKA,
O
T
O
M
O
K
T JA
CHCEŠ JE
ORKA
T
Š
D
O
O
L
KUP SI KO

www.kola-sport.cz

info@kola-sport.cz • tel.: 257 721 313 • Komenského 92, Řevnice

JAKOU CENU MÁ VAŠE NEMOVITOST?

CHCETE PRODAT
BYT, DŮM, CHATU
NEBO POZEMEK?
OVĚŘTE SI ZDARMA
SOUČASNOU TRŽNÍ
CENU.
GENERAL REALITY a.s.
Pražská 13,
252 10 Mníšek pod Brdy,
www.general-reality.cz
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Zdeňka Benešová
makléřka pro Mníšek pod Brdy a okolí

tel.: 728 961 519 nebo 313 034 113
zdenka.benesova@general-reality.cz

